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Resumo

A presente dissertação pretende ser um ensaio crítico da relação entre 

arquitetura e sexualidade, dentro de um estudo sobre o controlo social, cultural 

e, consequentemente, das práticas que lhe resistem. É sobre o espaço como força 

condutora do desejo e, desse modo, como a arquitetura tem sido uma ferramenta 

(ou mesmo uma consequência) que controla o comportamento e cria estereótipos de 

performances na nossa sociedade. 

A metodologia empregue baseia-se num estudo que se inicia na relação político-

histórica do espaço/lugar com a sexualidade e como esta é construída de acordo 

com o poder, género e identidade. Argumenta-se como as biopolíticas associadas 

aos espaços trabalham em conjunto na gestão das relações humanas. Infere como o 

espaço é o desenho físico de lugares que são parte substancial da nossa construção 

e expressão erótica, — e, assim, um desenho — que responde a normativas 

prescritas que governam os corpos (e os seus desejos), ao mesmo tempo que alimenta 

subversões do uso. Numa segunda parte do trabalho desenvolve-se uma procura 

por espaços e lugares que possam ser representativos das práticas consideradas 

subversivas dentro da diversidade espacial que é a sociedade moderna, enquanto se 

trabalha simultaneamente numa análise e catalogação que visa perceber os múltiplos 

sistemas invisíveis de resistência.

Na tentativa de materializar e fundamentar a análise teórica, da natureza e desenho 

dos espaços de desejo sexual dissidente, procura-se aproximar o trabalho à cidade 

do Porto. Partindo por identificar e analisar os diferentes espaços públicos (cruising, 
prostituição de rua), bem como espaços privados de uma economia erótica (saunas, 

sexclubs, darkrooms, cinemas porno, bares de strip, etc) e, deste modo, mapear uma 

possível sexografia contemporânea subjacente ao estudo.



Abstract

This dissertation is a research on the relationship between architecture and sexuality, 

within a study of  a social and cultural control, and consequently of  the practices that 

resist it. It's about space as a driving force of  desire and thus, how architecture has 

been a tool (or even a consequence) that controls behaviors, creating stereotypes of  

performances in our society.

The methodology used is grounded on a study that begins in the political-historical 

relationship of  space/place with sexuality and how it’s built according to power, 

gender and identity. It argues how biopolitics associated with spaces work together in 

the management of  human relations, demonstrating how architecture is the physical 

design of  a place that is a substantial part of  our erotic expression. Considering 

architecture as  something that follows prefix norms and techniques that govern 
bodies (and their desires), consequently allowing for a respective subversion of  use. 

The work devolps into a search for spaces and places that can be representative of  

certain practices considered subversive within the spatial diversity that is modern 

society, while simultaneously working on an analysis and cataloging that aims to 

understand the multiple invisible systems of  resistance.

In an attempt to materialize and ground the theoretical development over the nature 

and design of  spaces of  dissident sexual desire, the work is brought closer to the city 

of  Porto in a parallel ethnographical exercise. Working on identifying and analyzing 

some public spaces (cruising, street prostitution), as well as private spaces of  an erotic 

economy (saunas, sexclubs, darkrooms, pornographic cinemas, etc) and, in this way, 

mapping a possible sexography that underlies the results of  the study. 





O corpo de texto segue as normas do Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa de 1990 atualmente em vigor.
Na presente Dissertação, julgou-se pertinente traduzir, 
por motivos de coerência de leitura, as citações cujo 
idioma original não era o português.
Algumas das imagens apresentadas foram recortadas 
e/ou sofreram alterações cromáticas relativamente às 
originais.
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13 Glossário

alterne: Atividade realizada por mulher 

contratada por estabelecimento noturno 

para fazer companhia aos clientes e 

estimar as suas despesas de consumo;*

bondage: Prática sexual na qual um dos 

parceiros está amarrado;*

cruising: 1. Andar ou conduzir num local 

em procura de um parceiro sexual; 

2. Encontro sexual de natureza anónima e 

casual, em espaço público;**

darkroom: Um pequeno quarto, de 

iluminação específica, onde um filme 

pornográfico é projectado; Vários espaços 

ligados, de pouca iluminação, para fins 

sexuais;**

erotismo: 1.Qualidade do que é erótico; 

2.Manifestação explícita da sexualidade; 

3.Grau de excitação ou de prazer sexual;*

espaço: 1.Área que está no 

intervalo entre limites; 2. Conjunto de 

circunstâncias; 3. Tempo de duração ou 

tempo que medeia duas operações ou 

dois actos;*

exibicionismo: 1. Mania de ostentação; 

2. Impulso patológico para se despir ou 

exibir os órgãos genitais;*

face-saving: (palavra inglesa) Quando 

em situações que é se quer evitar o 

contacto, força-se que se esta debruçado 

sobre uma outra ação pessoal que impede 

um contacto imediato;***

feminino: 1.Próprio de ou relativo a 

mulher; 2.Que é do sexo caracterizado 

pela presença de ovário ou pela produção 

de gâmetas femininos; 3.Conjunto de 

qualidades ou atributos considerados 

como pertencentes às mulheres;*

fetiche: Objeto, parte do corpo ou 

tipo de comportamento que provoca 

excitação sexual;gé·ne·ro: 1.Conjunto 

de propriedades atribuídas social e 

culturalmente em relação ao sexo dos 

indivíduos;**

gloryhole: (palavra inglesa) 1.Um buraco 

pequeno, aproximadamente 7/8 cm em 

diâmetro, que foi cravado, na altura média 

do pénis, na partição do sanitário; 2. 

Buraco na partição do sanitário para sexo 

oral anónimo, para ponto de observação, 

para sinalizar intenções;**

homem: 1.Ser humano do sexo 

masculino ou do género masculino; 

2.Conjunto de pessoas do sexo ou género 

masculino;*

íntimo: 1.Que está muito dentro; 2.muito 

interno; 3.Que está muito próximo de ou 

tem relações estreitas com; 4.Que envolve 

contactos sensuais ou sexuais;**

lenocínio: 1.Crime de aviação para fim 

desonesto, nomeadamente para comércio 

sexual prostituição;*

lugar: Espaço ocupado ou que pode ser 

ocupado por um corpo;

mas·cu·li·no: 1.Próprio de ou relativo a 

homem; 2. Que é do sexo caracterizado 

pela produção de gâmetas masculinos; 

3.Conjunto de qualidades ou atributos 

considerados como pertencentes aos 

homens;*

masoquismo: 1.Perversão sexual que 

faz procurar o prazer na dor física e nas 

humilhações; 2.Atitude de uma pessoa 

que retira prazer ou parece gostar do seu 

sofrimento ou humilhação;*

misoginia: 1.Aversão às mulheres; 

2.Repulsão patológica pelas relações 

sexuais com mulheres;*

mulher: 1.Ser humano do sexo feminino 

ou do género feminino; 2.Conjunto de 

pessoas do sexo ou género feminino;*

patriarcado: 1.Tipo de organização 

social em que a autoridade é exercida por 

homens; 2.Dignidade de patriarca;*

porno: 1.Relativo a pornografia; 2.Que 

é relativo a ou sugere um acto sexual 

explícito;*

sadismo: 1.Perversão sexual em que a 

satisfação depende do sofrimento físico 

ou moral infligido a outrem; 2.Prazer em 

fazer ou ver sofrer outrem;*

sexo: 1.Diferença física ou conformação 

especial que distingue o macho da 

fêmea; 2.Conjunto dos indivíduos que 

têm o mesmo sexo; 3.Relação sexual; 

4.Conjunto dos órgãos sexuais externos;*

sexualidade: 1.Qualidade do que é 

sexual; 2.Modo de ser próprio do que tem 

sexo;*

sexclub: 1.Grupos que organizam 

atividades relacionadas com sexo; 

2.Estabelecimentos onde os clientes 

podem praticar atos sexuais com outros 

clientes;**

sissy: 1.Tradução inglesa para 

maricas; 2.Homem homossexual; 3. 

Que revela comportamento ou traços 

tradicionalmente associados ao género 

feminino; 4.Que revela caraterísticas 

atribuídas à homossexualidade 

masculina;***

striptease:  (palavra inglesa) 

1.Espetáculo em que uma pessoa se 

despe lenta e sugestivamente, geralmente 

com acompanhamento musical;*

tearoom: (palavra inglesa) 1.Locais como 

sanitários públicos onde atos sexuais, ou 

respetivas procuras, ocorrem;**

VIH/HIV: 1.Designação dada a dois tipos 

de retrovírus (VIH-1 e VIH-2), causadores 

da sida; 2.Vírus da imonodeficiência 

humana;*

voyeurismo: 1.Curiosidade patológica 

por tudo o que é privado ou íntimo; 

2.Patologia que consiste na obtenção 

de prazer sexual pela observação 

dissimulada de cenas de cariz íntimo ou 

erótico;*
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Fig 1. Diller & Scofidio, withDrawing room
ca 1987



15 Ato Introdutório 

“Um dos elementos centrais da sociedade contemporânea, e das manifestações 
do seu poder político, consiste em compreender que o poder hoje funciona não 

tanto através da repressão do desejo, mas por meio do controlo e da organização 

desse desejo. Nesse sentido, o papel da arquitetura como estrutura orgânica para o 
exercício do poder também se modificou.”1

“O problema, ao contrário, está na relutância da prática arquitetónica 
contemporânea em considerar o corpo e o espaço como construções 
interdependentes, inseparáveis das forças culturais que as moldaram. A arquitetura 

recusa-se a admitir que o espaço já está construído, antes de ser codificado, legal, 
política, moral e socialmente. O espaço não é nada mais do que contratual e já está 

prescrito antes da arquitetura. Com muita frequência, a arquitetura assume um 

papel regulatório simples, em conluio com os sistemas que a empregam.”2

Considerando a estreita relação da arquitetura com os diversos dispositivos sociais, 

a compreensão do espaço que exclua esta ligação parece superficial. Este trabalho 
surge, assim, de uma vontade de expor, ou pelo menos perceber, dentro de um mapa 

geral de relações entre a arquitetura e mecanismos de produção social, identitário e 

sexual, como determinadas práticas resistem ao papel regulatório que esta, muitas 

vezes, assume. 

A narrativa da dissertação divide-se em dois momentos. Uma primeira parte 

expõem a relação entre a sexualidade e arquitetura e a consequente a construção 

de uma normativa que se gere, ou tenta gerir, através desta última. Cria-se, assim, o 

eixo que fundamenta e guia um segundo momento do argumento, que se foca em 

determinadas expressões que se consideram dissidentes desta gestão e controlo, mais 

especificamente na relação com determinados espaços da cidade e na caracterização 
de ditos espaços. Sendo que esta parte do trabalho é acompanhada por um estudo 

paralelo, mas complementar, sobre a cidade do Porto, numa tentativa de materializar 

e aproximar o ensaio teórico a uma escala local e concreta.

Na primeira parte intitulada Relações, propõem-se uma abordagem à relação entre 

género — considerando este um dos pilares da expressão da sexualidade —  e 

arquitetura no decorrer da história. Um estudo que se constrói sobre a relação entre 

a espacialização dos regimes de poder e o desenvolvimento de técnicas específicas 
de subjetivação. Questiona-se como a arquitetura funciona, de acordo com 

Michel Foucault3, através de técnicas biopolíticas, interrogando de que maneira a 

arquitetura é usada como técnica social e política na gestão da reprodução sexual. 

Para tal, aproxima-se o estudo da ideologia do género performativo na compreensão 

de Judith Butler4 e as suas implicações para determinadas produções resistentes 

e subversivas, que conformam o estudo sobre diferentes espaços e dinâmicas/
práticas correspondentes, compondo um sistema aberto de relações que integram 

determinados circuitos.

1  Cortés, Jose Miguel G.; Políticas do 
Espaço. Arquitectura, Gênero e Controle 
Social, trad. Silvana Cobucci Leite, Editora 
Senac, São Paulo, 2008, p.118

2   Diller, Elizabeth; Flesh, Architectural 
probes, Elizabeth Diller and Ricardo 
Scofidio, Princeton Architectural Press, 
Nova Iorque, 1994, p.39

3   Cf. Foucault, Michel; A História da 
Sexualidade I. A Vontade de saber, trad. 
por Pedro Tamen, Relógio d’Água editores 
Lda, 1994
4   Cf. Butler, Judith; Problemas de 
Género. Feminismo e a subversão de 
Identidade, trad. por Nuno Quintas, Orfeu 
Negro, Lisboa, 2017



16

Sexografias, a segunda parte deste trabalho, foca-se na espacialidade do desejo 
dissidente, isto é, aquele que está na absoluta contramão do desejo normativo. 

Um normativo “que é duradouro e ausente de interesse, que une pessoas de sexos 

opostos e socialmente próximas. Um desejo que resulta em casamento, procriação, 

herança e consequentemente, na reprodução de uma sociedade de classes, sementes 

e estratos, diferenças e desigualdades”5. Para uma clareza metodológica, organiza-se 

categoricamente a análise numa lógica que se justifica do interior para o exterior; de 
dentro para fora; do seguro para o vulnerável; de locais privados de uma economia 

erótica que cria comunidades (subculturas) até à procura sexual subversiva em pleno 

espaço público.

O exercício de análise de um possível sistema de lugares de desejo dissidente, da 

cidade do Porto (que resulta num mapa ilustrativo e em 4 casos de estudo) é apenas 

um complemento à segunda parte do ensaio, sendo que este mesmo exercício é 

uma prática, ou uma averiguação, do desenvolvimento teórico e não um objetivo da 

dissertação. Como tal, surge apresentado sobre a forma de destacáveis (desdobráveis) 

que se evidenciam do corpo principal (até no seu formato dissidente), inseridos 

(dadas as limitações digitais) onde poderão complementar a leitura e compreensão 

deste estudo.

5   Fry, Peter; Prefácio in Perlongher, 
Nestor; O negócio do michê, prostituição 
viril em São Paulo, editora brasiliense, 
1987, p.13



Fig 2 e 3. Montagem do autor, 
Mockup dos casos de estudo
Mockup da possível sexografia do Porto





I Relações



Fig 4. Jacques Tatti, Playtime
ca 1967
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Tecnologias de poder e controlo



Fig 5. Presidio Moledo, Cuba
ca. 1926
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“Estes métodos que permitem o controlo minucioso das operações do corpo, que 

asseguram a submissão constante das suas forças e que lhes impõem uma relação 

de docilidade, podem ser designados por disciplinas. Desde há muito que existem 

numerosos processos disciplinares — nos conventos, nos exércitos e também nas 

oficinas. No entanto, nos séculos XVII e XVIII, as disciplinas tornaram-se fórmulas 
gerais de domínio.”1

Michel Foucault defende que existe um constante domínio interiorizado sobre o 

indivíduo social, que se estende no seu quotidiano e que advém de uma fonte de 

poder associada às normas e instituições, construindo um mecanismo autoimposto. 

Remete-nos para diferentes instituições históricas que estão na base deste 

mecanismo. Apresenta Jeremy Bentham como um dos maiores inventores das 

sociedades disciplinárias e do Pan-óptico — grande parte da crítica teórica sobre a 

obra de Bentham incide sobre esta criação — como um símbolo arquitetónico da 

sociedade moderna. Não é só um modelo para as instituições disciplinares, mas é em 

si um símbolo de poder, ou uma redução da sua forma ideal.

Grande parte da defesa de Jeremy Bentham2 a favor da liberdade sexual, 

emancipação da mulher e descriminalização da homossexualidade acabou por não 

ser conhecida pelo medo e incompreensão por parte dos seus contemporâneos. Este 
defendia os benefícios do consumo económico e libidinal, uma apreciação dos apetites 

mundanos e uma liberdade das paixões naturais do corpo. Defendia, da mesma 

forma, que o prazer e a dor eram os dois motivos primários dos seres humanos e 

uma prática ética do hedonismo centrado na maximização de prazeres. Para si, o 

prazer sexual era o mais provável, intenso e natural de todos estes.

“Ele propôs um método ou algoritmo, conhecido como o felicific calculus, para 
calcular a soma total do prazer produzido por um ato, baseado no princípio da 

felicidade (percebido como a supremacia do prazer sobre a dor). Ele acredita que 

a correção moral de um ato dependia da quantidade de prazer produzido nos 

envolvidos e no número de pessoas incluídas.”3 A intensidade e a duração do prazer 

também faziam parte das variáveis deste cálculo, assim como a sua certeza, a sua 

fecundidade, a sua pureza e a sua extensão: tanto no tempo como em participantes.

As características de desenho do Pan-óptico consistem num edifício circular com 

uma torre de vigilância no seu centro. Este mesmo edifício encontra-se dividido em 
celas separadas por paredes, cada cela com duas janelas, uma que se vira para o 

exterior e permite a entrada de luz natural, e uma abertura oposta que se abre para a 

torre de vigilância. Deste modo, os indivíduos colocados dentro das celas, numa clara 
posição de objeto de domínio, não sabem se estão a ser vigiados. 

1   Foucault, Michel; Vigiar e Punir: 
Nascimento da Prisão. Trad. Raquel 
Ramalhete, 34ª Edição, Editora Vozes, 
Petrópolis, Rio de Janeiro, 2007, p.159

2   Conhecido como um dos inventores 
da doutrina do Utilitarismo: é uma familia 
de teorias consequencialistas, defendida 
principalmente por Jeremy Bentham 
e John Stuart Mill, que afirmam que 
as ações são boas quando tendem a 
promover a felicidade e más quando 
tendem a promover o oposto da 
felicidade. 

3   Ferré, Rosa; Caters, Adélaide; Vigilar 
y castigar, vigilar y disfrutar, Quién era 
Jeremy Bentham? in AAVV; 1.000 m2 
de deseo. Arquitectura y sexualidad. 
CCCB, Dirección de Comunicación de la 
Diputación de Barcelona, 2016, p.37

Para além do Pan-Óptico



24Fig 6. Wiley Reveley, Desenho do Pan-Óptico
ca 1791
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Aquele que exerce o poder de controlo na torre central de vigilância, com cada olhar 
sobre o prisioneiro penetra o sentimento de observação, até que este sentimento é 

interiorizado na extensão em que o indivíduo se começa a vigiar a si próprio. Um 

exemplo significativo de como um desenho inteligente na arquitetura é capaz de 
transformar e controlar comportamentos.

“O Pan-óptico deve ser compreendido como um modelo generalizável de 

funcionamento; uma maneira de definir as relações do poder com a vida quotidiana 
dos homens. Bentham sem dúvida o apresenta como uma instituição particular, 

bem fechada em si mesma. (…) Mas o Pan-óptico não deve ser compreendido como 

um edifício onírico: é o diagrama de um mecanismo de poder levado à sua forma 

ideal; o seu funcionamento, abstraindo-se de qualquer obstáculo, resistência ou 

desgaste, pode ser bem representado como um puro sistema arquitetural e óptico: 

é na realidade uma figura de tecnologia política que se pode e se deve destacar de 
qualquer uso específico.”4

Cada uma das suas aplicações em desenho, permite aperfeiçoar o exercício do poder, 

visto que se pode diminuir o número de pessoas que o exerce e, ao mesmo tempo, 

multiplicar o número daquelas sobre os quais este é exercido. A força do poder existe 

no olhar, na observação, e a sua capacidade de evitar o contacto físico, exerce-se 

espontaneamente através de uma arquitetura cujo desenho o permite. Considera-se 

este desenho como intensificador de qualquer aparelho de poder, assegurando a sua 
economia, a sua eficácia de carácter preventivo e um funcionamento contínuo de 
mecanismos automáticos. 

“O Pan-óptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças aos 

seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração 
no comportamento dos homens; um aumento de saber vem se implantar em todas 

as frentes do poder, descobrindo objectos que devem ser conhecidos em todas as 

superfícies onde este se exerça”5

George Orwell, na sua obra 1984, retrata um futuro totalitário baseado num único 

partido que se mantém no poder graças a uma vigilância permanente, anónima, 
constante e precisa. Uma vigilância pan-óptica. Nada escapa aos olhos atentos, olhos 

que, de forma constante, vigiam cada aspeto da vida quotidiana. Numa união entre 

tecnologia e poder, a torre no centro do Pan-óptico é substituída por uma televisão 

que vê e ouve todos os cantos do domicílio. Desta forma, o controlo social é obtido 

por meio da impercetibilidade da vigilância, e embora exista incerteza, uma vez que 
se desconhece quando se está realmente a ser vigiado, uma coisa é certa: “Big Brother 
is watching you”6

4   Foucault, Michel; Vigiar e Punir, Op. 
cit., p.170

5   Idem, p.169

6   Orwell, George; Nineteen Eighty-
Four. London, Penguin Books Ltd, 2011, 
p.23
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Fig 7. Jean Genet, Un chant d’amour
ca 1950
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“De facto, podemos dizer que o Pan-óptico tem origem na obsessão cartesiana pelo 

olhar e é um claro exemplo da masculinidade das epistemologias do Iluminismo, 

que enfatizavam o racional em detrimento do emocional, fornecendo imagens 

sexualmente deturpadas nas quais furtam os aspectos da personalidade tipicamente 

à feminilidade”7 José Miguel G. Cortés associa o Pan-óptico com as ideias sobre a 

organização do espaço na cidade defendidas pela Revolução Francesa que, desde 

finais do século XVIII, criaram espaços abertos e vazios, desprovidos de obstáculos 
ao movimento e à visão. Uma preocupação por uma homogeneização racional da 

cidade, tal como é defendido por Bentham: uma convivência feliz nas cidades em 

termos da criação de ambientes saudáveis, arejados e dotados de movimento fluído. 

Como se pode verificar em Le Pornographe, de Nicolas-Edme Restif 8, num plano 

regulador de prostituição dá-se uma clara divisão entre o mundo público e privado. 

Com isso, priva-se a cidade de qualquer tipo de sensação e sentimento, de dor 

ou impureza (como a sífilis, que atormentava a sociedade europeia da altura). O 
controlo do corpo visava impedir todo o tipo de ação em que o desejo e/ou prazer 

tivessem algum papel importante a desempenhar no conjunto das relações pessoais. 

“O inimigo não era tanto o amor como o erotismo (…). O ato sexual, bem realizado, 

era uma rebeldia. O desejo era um crime”9 escreve Orwell sobre os perigos que o 

prazer do corpo representa para a ordem estabelecida.

Nesta perspetiva sobre a relação entre o desejo erótico e a satisfação do prazer 

misturada com a omnipresença do olhar, como meio fundamental para o controlo 

político e espacial, é interessante referenciar o filme de Jean Genet, Un chant d’amour, 
de 1950, que narra as complexas e contraditórias relações entre um guarda e vários 

prisioneiros dentro de uma instituição prisional. O guarda observa os prisioneiros 

através de um buraco na porta, mas este olhar é carregado de ambiguidade, pois da 

mesma maneira que vigia, também controla o corpo e os seus desejos (homo)sexuais. 

Este olhar persegue e controla os objetos do seu desejo, vigia os seus atos e em certo 

momento tenta tomar posse destes. A pouca liberdade espacial dos prisioneiros, da 

qual estes fazem uso para dançar e se masturbar, é anteposta à liberdade espacial do 

guarda que se mantém quieto do outro lado da porta, sendo obrigado a conformar-

se com as suas fantasias mentais e sonhos eróticos. 

Neste sentido, são exploradas diferentes possibilidades que rompem com o 

isolamento “(o estreito tubo através da parede por onde passam fumo de uma boca 

para a outra, golpes ritmados nas paredes ou as flores que passam de uma janela 
para outra)”10,e são estas ações: o toque e a expressão sexual de diferentes corpos 

humanos, que se convertem numa séria ameaça que questiona o domínio do olhar, 

até ao seu momento de rutura, em que o próprio guarda utiliza a violência física 

“(colocando o cano do revólver na boca do prisioneiro mais velho)”11 em resposta a 

toda a provocação mas também como uma metáfora de uma insinuação de desejo de 

quem controla.

7   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.53

8   Nicolas-Edme Restif era um escritor 
francês da segunda metade do séc. 
XXVIII, escreve em 1769 Le pornographe 
ou As ideias de uma cavalheiro 
sobre um projeto para a regulação 
de prostitutas, que esboça a primeira 
proposta arquitetônica para a reforma 
da prostituição na Europa. Propunha 
a construção de uma série de bordeis 
estatais chamados Parthénia para a 
reclusão de mulheres de rua de Paris para 
garantir o virtuoso exercício do amor.
9   Orwell, George; Op. cit., p.86

10   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.55

11   Ibid
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Fig 8. Pier Paolo Passolini, Salò ou 120 dias de Sodoma 
ca 1975
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Esta é uma obra que sexualiza o sistema de poder em regime prisional, usando 

diferentes relações pan-ópticas na sua construção, e que questiona a eficácia do 
próprio sistema. Expressões sexuais que se constroem através do espaço envolvente 

(as paredes da cela com os seus buracos de comunicação e a janela para o exterior) 

assim como através do próprio modelo de controlo, numa relação de domínio 

(do olhar) com o exibicionismo. Esta sexualização do sistema pan-óptico é alcançada 

parcialmente por Marquis de Sade na sua arquitetura imaginária. Ele também 

adota esta forma radiocêntrica no palco das suas perversões em 120 dias de Sodoma, 

num absoluto e completo controlo e visibilidade sobre todos os corpos. Já não existe 

nenhuma relação desequilibrada de poder — como observamos em Un chant d’amour 
— pois todas as posições são misturadas: o observador passa a ser também exposto e 

visível. Os papéis são então trocados no que já não é um pan-óptico de controlo, mas 

um pan-óptico sexualizado. 

“Mas depravação, crueldade, repulsa, infâmia, todas aquelas paixões antecipadas 
ou experimentadas, erigiram outra localidade da qual é a questão ou a urgência 

que esboçemos (...) uma escada pirata, muito estreita e muito íngreme, cujos 

trezentos degraus podiam levá-lo às entranhas da terra, a uma espécie de masmorra 

abobadada, fechada por triplas portas de ferro, e na qual era exibida tudo o que é a 

arte mais grosseira e a barbaridade mais refinada podiam inventar dos mais atrozes, 
tanto por agarrando um com terror como para proceder a horrores. E lá em baixo, 

que tranquilidade!”12

Esta absoluta transparência formulada por Bentham com este desenho circular 

é uma característica da arquitetura de Claude-Nicolas Ledoux, que se consegue 

observar no projeto para a Salina Real de Arc-et-Senans, visto que este segue esta 

premissa circular no seu desenho radial, sendo que a casa do administrador de toda 

a estrutura é posicionada no centro, simbolizando a autoridade. “Embora para 

Ledoux, o uso da estrutura em círculo ou o semi-círculo não só garante controlo 

e legitimidade (ou sintaxe) do espaço mas também os prazeres do olho.”13 E numa 

correspondência simbólica o olho observa (e vigia) através da sua retina de forma 

circular.

12   Sade, Marquis; The 120 Days 
of Sodom, Arrow or the School of 
Libertinage, Londres, 1990 in Caters, 
Adélaide; Instituiciones de libertinaje in 
AAVV; 1.000 m2 de deseo, Op. cit., p.35 

13   Ferré, Rosa; Caters, Adélaide; Op. 
cit., p.37
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Claude-Nicolas Ledoux desenvolveu também dois projetos arquitetónicos em 

seguimento a Nicolas-Edme Restif  e da sua publicação de 1769 — referida 

anteriormente: Le pornographe — sendo um deles o projeto para o bordel denominado 

de Oikema, apresentado para ser construído nas salinas. “Convencido da capacidade 

da arquitetura para transformar a sociedade e gerar felicidade, propõem uma nova 

ética sexual e autonomia dos sentidos”14 O desenho do bordel era de forma fálica, 

com paredes altas e opacas, camufladas pelas colinas circundantes, desenhado para 
separar corpos de acordo com idades, classes e saúde. Uma arquitetura hermética, 

similar as instituições penitenciárias, permitindo controlo total das prostitutas. 

A forma fálica do edifício frequentemente é lida como uma forma alegórica 

arquitetónica: o bordel é percebido como um símbolo representativo do poder fálico 

dentro da cidade moderna. Enquanto que existe um inquestionável motivo fálico 

na arquitetura do projeto do bordel, a forma não exalta o seu significado e função 
arquitetónica. 

Anthony Vidler15 considera Oikema de Leudeux uma versão sexualizada do Pan-óptico, 

considerando o bordel como um asilo da libertinagem, uma prisão intendida para 

aprisionar prostitutas e assim normalizar e controlar dentro das populações urbanas. 

Mas Paul B. Preciado16 considera este argumento pan-óptico como insuficiente nesta 
perspetiva de Vidler, questionando como se dá então a produção de prazer e desejo 

num Pan-óptico. Se o bordel é uma prisão para as prostitutas, o que será para os seus 

clientes? Apresentando argumentos como: a gestão médica da sífilis; a promoção de 
uma soberania masculina sexual; o controlo e aumento da reprodução sexual. Tenta-

se dar um entendimento à forma e função do Oikema, que no ver de Preciado não 

deve só ser vista como uma prisão sexual mas como um instrumento biopolítico para 

purificar o estado e a sua população. A arquitetura aqui torna-se uma construção 
que separa espacialmente o medo e o desejo, o poder e o prazer, a saúde e a doença, 

a normalidade e a patologia. A arquitetura do bordel de Oikema deve ser vista como 

a relação entre prevenção e assistência reprodutiva do seu tempo, uma tecnologia 

criada como resposta do governo dentro de uma cidade europeia moderna. Ou seja, 

um mecanismo arquitetónico-político que é um reflexo do controlo pan-óptico para 

gerir a sexualidade.

Neste momento, afirma-se uma sociedade de vigilância pois constata-se que as 
estruturas de controlo direto — como câmaras de vigilância — generalizam-se pelo 
espaço da cidade. “A vigilância parece ser um componente fundamental de todos os 
tipos de organização relacionados à modernidade, chegando a ser uma característica 

essencial desta, tanto na manutenção das práticas de controlo, criadas por sociedades 

anteriores, quanto no carácter sistemático e extensivo que paulatinamente outras 

sociedades, mais sofisticadas, foram adquirindo.”17 

14   Caters, Adélaide; Op. cit, p.35

15   Cf. Vidler, Anthony; Claude-Nicolas 
Ledoux: Architecture and Utopia in the 
era of french revolution, Birkhäuser, Basel, 
2006

16   Cf. Preciado, Paul B.; The 
Architecture of Sex: Three case studies 
beyond the Panopticon, limited edition 
supplement in The  Funambulist 19: The 
space of Ableism, Paris, 2017

17   Cortés, José Miguel G.; Op. cit, p.57

Arquitetura do sexo
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Fig 9 e 10. Claude Nicolas Ledoux, Desenhos de Oikema
ca 1790
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Contudo, são também testados diversos métodos para tentar frustrar a crescente 

tecnologia de reconhecimento facial, desde projetos de joalharia, como Incognito18 

de Ewa Nowak, até catalogações, apresentadas em exposições e performances, de todos 

os locais onde se pode encontrar câmaras em Londres pelo artista James Bridle. 
Nascidos da inquietação global relativa ao estado da privacidade, da paranóia e do 

controlo. Tanto o trabalho de Novak como o de Bridle se atribuem a uma crescente 

perceção de que este controlo pan-óptico é a base em que as construções sociais, que 

moldam a relação entre arquitetura e a sexualidade, assentam.

Já no fim dos anos 60, Bruce Nauman demonstra o seu interesse na relação entre 
corpo, espaço e controlo. Na Performance Corridor, com a participação do espectador, 

explora as potencialidades e contradições de uma sociedade de vigilância, do 
observador que observa e da relação entre o privado e público, ou até mesmo 

das estruturas arquitetónicas e na sensação de se sentir vigiado. Estas estruturas 

consistem em corredores estreitos que obrigam o observador a percorrê-lo na 

totalidade, sentir o seu constrangimento ao mesmo tempo que é filmado. Desse 
modo, a obra atua, no seu limite, como um gerador de consciência do entorno 

construído e na sua relação com o corpo e consequentemente na sua expressão na 

ação. 

Dentro deste entendimento dos efeitos do mecanismo pan-óptico, é significativa a 
proposta de renovação de Rem Koolhaas para a prisão pan-óptica de Koepel, em 

Arnhem, construída em 1882, de acordo com os princípios de Bentham. Uma 

proposta que avalia a importância que o uso do espaço adquire nas próprias 
premissas da renovação. A prisão é um cilindro, de 56m em diâmetro, composta 
por 4 camadas de 50 celas, com uma cúpula que chega a 46m de altura no seu 

ponto mais alto. Uma construção com uma torre de vigilância no centro. Altera-se a 
performance do edifício drasticamente nos tempos modernos: no seu exterior pequenas 

construções multiplicam-se pela necessidade espacial de cumprir determinadas 

atividades, dificultando a tarefa de vigilância, enquanto no seu centro, o antigo olho 
que sempre vigia foi convertido para um refeitório para os guardas, e assim os que 

vigiam são agora também observados pelos prisioneiros que circulam livremente nas 

galerias que unem as celas circundantes19. Assim escreve o próprio Koolhaas:

“Em menos de um século, os dois princípios nos quais se fundamenta a prisão 

de Koepel — uma visão centralizada e um confinamento solitário — foram 
abandonados ou até invertidos pela mudança cultural. Desse modo, o próprio 

edifício respondeu a essas mudanças ideológicas desmantelando o princípio pan-óptico 
e acrescentando serviços complementares. As mudanças de regime e ideologia são 

mais poderosas que a arquitetura mais radical — uma conclusão, ao mesmo tempo, 

alarmante e tranquilizadora para o arquiteto.”20

18   Peça de joalharia usada como óculos 
com hastes que abraçam as orelhas 
do utilizador. Duas peças metálicas que 
cobrem cada bochecha, e uma peça 
metálica alongada que se estende, para 
cima, entre os olhos. fonte:https://www.
thisiscolossal.com/2019/08/incognito-by-
ewa-nowak/

19   Cf. https://oma.eu/projects/koepel-
panopticon-prison

20   Koolhaas, Rem; Project for the 
Renovation of a Panopticon Prison, in 
Thomas Y. Levin et al. (orgs.); CTRL 
(Space) Rhetorics of Surveillance from 
Bentham to Big Brother, Cambridge, The 
IT Press, 2000, p.222 in Cortés, José 
Miguel G.; Op. Cit., 2008, p.48



Fig 11 e 12. Bruce Nauman, Performance Corridor
ca 1969



Fig 13. OMA, Prisão pan-óptica Koepel
ca 1980
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O projeto de renovação reforça esta dissociação das antigas funções pan-ópticas 
através da criação de duas ruas, que alimentam pequenos espaços para congregação, 

cortando o interior do pátio até ao extremo do terreno, cruzando-se no centro e 

destruindo por completo o antigo olho, revertendo o núcleo do sistema disciplinar 

no qual se assentava ao comprovar que o uso e a ocupação dos espaços pelos corpos 

possibilitam a sua transformação. Um estudo em que as intenções programáticas, 

metafóricas e formais coincidem, num ato de cindir o antigo controlo central para 

um novo sistema.

Considera-se assim que “o entorno construído é um meio primário para as técnicas 

de estabelecimento, legitimação e reprodução de ideologia em todos os níveis, da 

casa até à cidade”21. Logo a arquitetura nunca passa por arbitrária ou inocente visto 

que ajuda a legitimar, estabelecer e reproduzir determinadas normas ou ideologias 

que sustentam determinadas estruturas sociais. A prática de poder estabelece-se, 

seduz e intimida através de símbolos que encontram a sua reprodução no entorno 

construído, o que ajuda a estabilizar uma ordem assim como uma identidade 

espacial. A cumplicidade entre a arquitetura e as formas de poder são inevitáveis, 

sejam estas a um nível urbano ou privado. “O mais importante é que, geralmente, 

os homens não são os que contêm o poder. De facto, verifica-se que o poder é uma 
construção humana que pode ter as suas raízes na primeira diferenciação entre 

homens e mulheres.”22 Resta é reconhecer, entender, analisar e criticar o conteúdo 

ideológico (muitas vezes dissimulado) presente na arquitetura, e de que maneira se 

expressa no desenvolvimento da sexualidade.

21   Doovey, Kim; Framing Places: 
Mediating Power in Built Form, Londres, 
Routledge, 1999, p.45 in Cortés, José 
Miguel G.; Op. cit., p.61

22   Betsky, Aaron; Building Sex, 
Men, Woman, Architecture, and the 
Construction of Sexuality, 1ºEdição, 
William Morrow and Company, Inc, New 
York, 1995, p.7



Fig 14. Autor desconhecido, Virgem de Nuremberg em marfim
ca séc. XIX
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A casa do género



Fig 15. Jean Nouvel, Torre Agbar, Barcelona
ca 2005



39 Androcentrismo na história da arquitetura 

“Cultura é um produto da construção de um lugar. É apenas quando uma espécie 

assenta num espaço em particular do nosso planeta, e ao usar ferramentas e 

linguagem, transforma o lugar com fronteiras, direções e caminhos, e dimensões 

que constroem um mundo. Espaço torna-se um lugar através da arquitetura, e nós 

definimos-nos dentro de um certo tempo e lugar. Nós definimos o espaços no qual 
surgimos, e é este ato que define o nosso papel na sociedade. (…) Consegue-se ler toda 
a situação como a imagem da relação entre homem e mulher na nossa sociedade. 

O homem domina o espaço, e a mulher é afastada para o lugar do sexo, natureza e 

cultura. A imagem do corpo masculino esta em todo o lado, de construções de forma 

fálicas dos arranha céus às construções musculares dos edifícios cívicos. O homem 

governa, e o seu poder é materializado através da arquitetura.”1

Como Aaron Betsky alude, em geral, caminhamos pela cidade masculina e retirámo-

-nos para o interior feminino, numa tentativa de refúgio. Mas qual o significado 
ou impacto quando se vive numa altura de grande mobilidade global? Vivemos 

mais ligados que nunca, e os números de migração são irrefutáveis, cada vez mais 

temporária e instável. A ideia de uma construção de lar está em mutação, e talvez a 

ideia do feminino por associação, mas qual é a base histórica espacial em que esta 

separação de género assenta?

Em Building Sex, Betsky apresenta como a civilização grega punha o fogo segundo 

a manifestação daquilo que nos tornou humanos, ou como o desenvolvimento da 

linguagem se procedeu através da discussão em encontro público, sendo este uma 

consequência da organização do fogo. É nesta ação de aglomeração que na história 

especulativa se funda a ideia de lugar, de comunidade e de desenvolvimento de 

relações sociais. Nesta especulação, é também alimentada a hipótese da criação de 

um lugar da mulher, ao supor que a mulher nutre a criança — segundo a biologia 

a relação entre mulher e criança é irrefutável, visto que a criança se gera e nasce 

da mulher. Pela sua fragilidade, a criança é mantida no centro deste aglomerado 

gerado pelo fogo. Assim, a mulher, por associação, mantém uma posição estável 

e de controlo dentro deste grupo. Betsky teoriza sobre esta ser uma das premissas 

históricas que separa e associa o homem ao movimento/procura, e a mulher 

à estabilidade/proteção, o que na progressão da história se transforma numa 

associação de movimento para o exterior e estabilidade no interior, e assim o exterior 

em público e o interior em privado.

1   Betsky, Aaron; Building Sex, 
Men, Woman, Architecture, and the 
Construction of Sexuality, 1ºEdição, 
William Morrow and Company, Inc, New 
York, 1995 p.xvii
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“Dois caminhos estavam de facto abertos para o desenvolvimento da cultura 

humana, assim que se superou a condição alcançada pela comunidade neolítica — o 

caminho da aldeia ou o caminho da cidadela: ou para falar em termos biológicos, 

o simbiótico ou o predatório. Não eram escolhas absolutas, mas apontavam para 

direções diferentes. O primeiro era o caminho da operação voluntária, acomodação 

mútua, comunicação e compreensão abrangente: o resultado seria uma associação 

orgânica, de uma natureza mais complexa, a um nível superior daquele oferecido 
pela comunidade em aldeia e a sua área circundante. O outro caminho era o da 

dominação predatória,  em direção a uma exploração impiedosa e eventualmente 

a uma fraqueza parasítica: o caminho da exploração, com a sua violência, o 

seu conflito, a sua ansiedade, tornado a cidade como um instrumento…”2 No 

desenvolvimento da sedentarização, eventualmente escolheu-se a segunda opção, 

criando sociedades que eram governadas por normas abstratas, quer fossem de 

carácter político, religioso ou arquitetónico, o que levou a um completo domínio do 

homem predatório sobre a mulher. 

Georges Bataille teoriza como a nossa sociedade é baseada nas tradições que 

emergem da Mesopotâmia e do Egito3, sendo que este último se tornou — apesar de 

alguns governantes terem sido mulheres — o local que cristalizou o poder masculino 

com a construção das pirâmides, templos e avenidas de representação do poder 
faraónico. “No Egipto, a construção é uma geometria masculina, a glorificação do 
visível”4 As pirâmides em si são a representação máxima do poder; monumentos 
sem uso para homens mortos. Representam a acumulação de um gigantesco esforço 

humano que se encontra apenas enterrado e inútil. De uma escala absurda, não têm 

qualquer relação com o seu envolvente, não podem ser subidas confortavelmente ou 

livremente percorridas. São apenas uma representação geométrica da ascensão de 

um homem a uma perfeição inumana.

Progressivamente, nas civilizações antigas do mediterrâneo desenvolve-se o espaço 
público como um símbolo daquilo que as pessoas pensam que é o importante, o que 

é ainda observável nos dias de hoje. Iguala-se o espaço público aberto à comunidade, 

a um sentido de poder, a um sentimento de liberdade. Mas “as diferenças anatómicas 

entre homem e mulher são traduzidas na forma de espaços de convivência. (…) 

Analogamente, as mulheres passavam as suas vidas embrulhadas em véus, sem nome, 

a esconderem a sua identidade e fechadas nos cantos escuros de casas encerradas. Os 

homens passavam as suas vidas em áreas abertas, nos espaços iluminados pelo sol da 

Ágora e em outros locais públicos”5. O padrão para o desenvolvimento da arquitetura 

doméstica europeia estava, assim, definido: espaços grandes e cuidadosamente 
definidos para o homem; domínios interiores anónimos, escuros e fechados para as 
mulheres.

2   Mumford, Lewis; The city in history: 
Its Origin, Its Transformation, and Its 
Prospects, Harcourt Brace & Company, 
p.89 in Betsky, Aaron; Op. cit., p.19

3   Cf. Bataille, Georges; O erotismo, 
Morte e Sensualidade, trad. João Benárd 
da Costa, 3ºEdição, Antígona, Lisboa, 
1988

4   Paglia, Camille; Sexual Personae: 
Art and Decadence from Nefertiti to Emily 
Dickinson, Vintage Books, Nova Iorque, 
1991, p.59 em Betsky, Aaron; Op. cit., 
p.27 

5   Keuls, Eva C.; The Reign of Phallus: 
Sexual Politics in Ancient Athens, Harper 
& Row publishers, Nova Iorque, 1985, 
p.97 em Betsky, Aaron; Op. cit., p.38



“No interior deste local existiam grandes Salas onde Mães de família teciam com as 

suas criadas. Na passagem chamada Prostas, existiam à direita e à esquerda quartos 

em que um era chamado Thalamus, e outro Antithalamus. Em redor dos Pórticos 

existiam Salas de jantar, Quartos, e Guarda-vestidos; e esta parte da casa chamava-

se Gyneconitis. (…) Era nestas salas que se faziam os festins dos homens; porque não 

era minimamente costume as mulheres partilharem a mesa dos homens: Sendo este 

o motivo porque estes Peristilos se chamavam Andronitides, uma vez que apenas os 

homens aí habitavam sem serem importunados pelas mulheres. (…) pois os gregos 

reconhecem por Andronas as grandes salas onde os homens costumavam fazer os seus 

festins e onde as mulheres nunca entravam.”6

Podemos verificar no tratado de Vitrúvio, no capítulo dedicado à descrição do 
doméstico grego, esta relação do espaço construído com o género. Encontra-se uma 

arquitetura complicada de exclusão e diferença, com base na divisão clara e simples 

entre: dentro e fora; interior e exterior; privado e público; oculto e aparência; mulher 

e homem. As grandes ordens desta arquitetura masculinizada dividiam os sexos, 

assim como as classes — visto que só os verdadeiros atenienses de sangue puro eram 

permitidos em rituais públicos —, encerrando em si a representação do poder social. 

Podemos verificar alguns dos princípios da arquitetura das construções domésticas da 
Grécia antiga nos espaços que habitamos hoje.

6   Rua, Maria Helena; Os Dez Livros de 
Arquitectura de Vitrúvio, Departamento 
de Engenharia Civil, Instituto Superior 
Técnico, Lisboa, 1998, p.225/226

Fig 16. Thomas Wyck, Interior com um Alquemista
ca séc. XVII
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Uma das grandes heranças urbanas que marcam as nossas cidades, principalmente 

em torno do mar Mediterrâneo, tanto espacialmente como socialmente, é a 
marcação de uma cruz (cardo e decumanus), que dividia os assentamentos romanos, 

ou castrum, em 4 partes. O cruzamento referido acaba por não ser um lugar, apesar 

de em grande maioria se alargar e transformar numa praça, mas um vazio que 

serve para facilitar a ordem e reforçar uma métrica. Um espaço que pode ser 

representativo de poder, mas que no fundo é um cruzamento de energias, que 

dissolve a possibilidade deste lugar em movimentos no espaço. O cruzamento destas 

duas ruas é fundamentalmente diferente da reunião em torno do fogo, este que é um 

encontro gerador e causa o natural desenvolvimento de cultura, técnica e linguagem.

“O cruzamento romano — cardo e decumanos — está no centro do sistema de 

planeamento urbano e arquitetural que completa as ordens de abstração marcadas 

pela dominação masculina. (…) Os assentamentos romanos tornaram-se cidades, os 

campos que circundavam espelhavam a geometria deste sistema, e todas as estradas 

interligavam um centro da civilização onde a cultura era desenvolvida”7

Todo o movimento permanece, assim, constrangido pela geometria destas direções. 

Este sistema é representativo de um poder que se afirma sobre a paisagem e acaba 
por controlar a sua produção. Um poder de criar novo sistema de regras e símbolos. 

De Architectura Libri Decem8 é um exemplo significativo do cruzamento e da codificação 
destas regras enquanto ordens abstratas na arquitetura. Sendo estas impostas nas 

atividades do quotidiano — como expressão de ordem masculina — através da 

proliferação destas construções e espaços e a sua consequente disseminação pelo 

mundo ocidental. Este tratado de Vitrúvio torna-se numa espécie de guia para 

futuros arquitetos. Os seus princípios propõem uma harmonia formal e uma 

hierarquia funcional. A construção vitruviana segue regras de proporção que são 

supostamente derivadas do corpo masculino, assim como uma generalização de 

ações e necessidades, domesticando-as com um desenho que é construído antes 

do uso e que o sobrevive também. Esta organização finalmente enterra e detém as 
atividades da vida diária, e consequentemente a mulher e classes que se encontram 

no seu centro. Podemos fazer as mesmas observações no trabalho de Ernst 

Neufert, ou até mesmo de Le Corbusier, cujos sistemas de proporções e referências 

ergonómicas são os exemplos de publicações mais recentes usadas pelos profissionais 
da arquitetura. 

“Pois nunca um edifício poderá estar bem regrado se não tiver esta Proporção e 

esta relação, e se todas as partes não estiverem relacionadas umas com as outras da 

mesma maneira que estão as partes do corpo dum homem bem formado, quando 

comparadas em conjunto. (…) Se então a natureza compôs de tal forma o corpo do 

homem que cada membro tem uma proporção com o todo; não é sem razão que os 

antigos quiseram que nas suas obras esta mesma relação das partes com o todo, se 

encontrasse exatamente observada.”9

7   Betsky, Aaron; Op. cit., p.45

8   De Architectura Libri Decem é 
um tratado escrito em latim sobre a 
arquitetura e atividade do arquiteto. De 
autoria de Marco Vitrúvio Polião, escrito no 
século I a.C.

9   Rua, Maria Helena; Op. cit., p.57
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Fig 17. Le Corbusier, Impressão do Modulor na Unidade de Habitação de Nantes-Rezé
ca 1955
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Aaron Betsky expressa que existe uma limitação clara para esta definição vitruviana 

da arquitetura, assim como uma contradição interna. Estes sistemas de referência, 

ao serem desenhados partir de fontes que não se encontram em todos os corpos que 

existem, e em todas as suas verdadeiras atividades, mas numa classe alta que suprime 

muitas das realidades domésticas do quotidiano, funciona como um instrumento 

para controlar e suprimir a realidade da vida. Este conflito oferece à arquitetura 
uma complexidade que se verifica na multiplicação de dispositivos de ordenamento. 
“Colunas, paredes, divisões superficiais de paredes, e espaços especializados 
multiplicam-se, assim como o ornamento que se destina para os relacionar, assim 

a arquitetura transforma-se ou num completo artifício que nada tem a ver com a 

vida, ou, como o próprio Vitrúvio temia, fica tão complicada que se dissolve nas 
complexidades da vida do quotidiano.”10

Existia uma estrutura que oferecia uma ordem de uso diferente: as termas. Começam 

por ser simples espaços onde as pessoas podiam despir-se e retirar todas as impurezas 

do mundo exterior, numa tentativa de se descobrir a si mesmos. Com a instituição 

das regras do imperialismo masculino, a formalidade rígida associada ao género 

é instaurada. Contudo, continuava a ser um espaço brumoso que se transformava 

num lugar de encontro e de discussão, onde a expressão de ordem sensual dominava. 

Isto não significa, no entanto, que os dois sexos viviam em esferas completamente 
separadas. Apenas em classes altas o homem e a mulher viviam segregados, e ainda 

assim parece ter existido alguma facilidade no seu contacto. Os sexos encontravam-se 

no espaço público, como em mercados, e em casa, onde viviam juntos. Contudo, a 

mulher vivia num espaço produzido pelo homem, no qual tinha que se encaixar com 

uma contínua flexibilidade. 

10   Betsky, Aaron; Op. cit., p.48

Fig 18. Carl Theodor Dreyer, A Paixão de Joana d’Arc, 
cena do julgamento sobre o clero francês
ca 1928
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Pode-se considerar, nesta análise histórica da relação entre género e arquitetura, 

como na época medieval se proliferou uma construção hierárquica de espaços: 

sagrado e profano; espaços protegidos e abertos; espaços expostos como espaços 

urbanos e rurais. Todos estes se geriam pela vida do homem. Considera-se como 

algumas das instituições que se desenvolveram de modelos religiosos monásticos — 

abadias, conventos, mosteiros, internatos, escolas profissionais — possuem qualidades 
daquilo que Michel Foucault denomina como Heterotopias. Estas eram instituições 

idealizadas do saber, onde as relações sociais eram extremamente reguladas, onde se 

conseguia perceber a sociedade de uma maneira diferente.11 

“Utopias são locais de nenhum lugar real. (…) Elas apresentam uma sociedade 

numa forma perfeita, ou uma sociedade ao contrário, mas em qualquer dos casos, 

estas utopias são fundamentalmente espaços irreais. Também há, provavelmente 

em todas as culturas, em todas as civilizações, lugares reais — lugares que existem e 

que são formados na base da sociedade — o qual são o mesmo que contra-locais, uma 

espécie de utopia executada em que as ordens reais, todas as outras ordens reais que 

podem ser encontradas na sociedade, são ao mesmo tempo representadas, desafiadas 
e derrubadas. (…) Porque estes lugares são absolutamente diferentes de todos os 

sítios que eles refletem e falam sobre, eu chamar-los-ei, em contraste com as utopias, 
heterotopias.”12

Existem 6 princípios para estas Heterotopias: representam pontos de crise, quando 

devemos confrontar os nossos corpos ou as nossas mentes em transição; têm um 

sistema de entrada e saída que define o teu domínio; têm o seu próprio tempo; 
mudam do mesmo modo que a sociedade muda, para que continuem a espelhar as 

aspirações e medos da comunidade; justapõem uma versão refinada, de acordo com 
a realidade do uso; e, finalmente, permitem a manifestação de um novo mundo. 
“Por um lado elas constroem um lugar de ilusão que revela como todo o espaço 

real é mais ilusório, todos os locais dentro dos quais a vida está fragmentada. Por 

outro lado, elas têm a função de formar outro espaços, outro espaço real, perfeito, 

meticuloso e bem-ajustado como o nosso é desordenado, mal-desenhado e num 

estado  suspeito. Esta heterotopia não é uma de ilusão mas de compensação”13

Nestes sistemas artificiais de isolamento, o artifício da cultura humana mistura-se 
com a sensualidade da realidade. Torna-se, assim, possível o controlo da mulher e 

a liberdade de conformar o seu mundo. Um sistema no qual é necessário excluir os 

homens, ou um sistema para o qual a mulher é excluída pelo homem. Estes sistemas 

chegam ao seu apogeu com estruturas denominadas de Béguinage, habitadas por 

mulheres de todas as classes.

11    Foucault, Michel; Of other Spaces: 
Utopias and Heterotopias, trad. Jay 
Miskowiec, in Architecture /Mouvement/ 
Continuité, Outubro, 1984, fonte: http://
web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf 
data: 11/11/2019

12   Ibid

13   Ibid
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Fig 19. Antonello da Messina, San Girolamo nello studio 
ca 1474-75
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“A mulher era, e ainda é, móvel como de posição inconstante, uma peça de 

mobiliário ou representativa de riqueza que tem que ser controlada pelas muralhas 

pesadas de um castelo”14, Um medo real de que a mulher poderia ser levada do 

controlo do homem na classe alta, e assim o seu investimento perder-se-ia, um eco da 

ideia primitiva do sequestro de mulher, que Claude Lévi-Strauss acreditava garantir 

a vitalidade das civilizações primitivas.15 Estas construções, para além de manterem 

os inimigos fora, durante guerras de controlo, também mantinham a mulher presa 

no seu interior. Contudo, certos espaços exteriores são de acesso permitido entre 

muralhas, os jardins, que gradualmente se tornam num espaço de feminidade. Algo 

natural que floresce domesticamente, o jardim transforma-se num lugar de desejo. 
Um espaço de estímulos para o olhar, para o olfato e o toque, que muitas vezes se 

desenha labiríntico, com pequenos nichos que protegem de olhares alheios. 

Esta relação entre género e arquitetura é um tema recorrente no desenvolvimento 

da teorização do desenho desta última. Um dos muitos exemplos desta relação em 

discurso pode ser encontrada na ação ativa da produção e distinção de género, 

em todos os níveis, no decurso da arquitetura. Tomemos como exemplo um 

livro canónico de Leon Alberti como De re aedificatoria, o qual foi crucial para o 

reconhecimento da arquitetura como arte liberal, e consequentemente, para a 

transformação da própria academia de ensino, e mais recentemente como parte da 

bibliografia da unidade curricular de História da Arquitetura Moderna:

“Certamente, na minha opinião, qualquer lugar reservado às mulheres deve ser 

tratado com um pensamento dedicado à religião e à castidade; também gostaria 

que as meninas e donzelas se reservassem a apartamentos confortáveis, para mitigar 

as suas mentes delicadas do tédio e do confinamento. A chefe de família deve ser 
acomodada com mais eficiência, onde ela pode vigiar o que todos na casa fazem. 
Mas, em cada caso, devemos obedecer a qualquer que seja o costume ancestral. 

O marido e a esposa devem ter quartos separados, não apenas para garantir que 

o marido não seja incomodado pela mulher, quando ela está prestes a dar à luz ou 

quando esta está doente, mas também para permitir que, mesmo no verão, uma 

noite ininterrupta de sono, sempre que assim o desejam. Cada quarto deve ter um 

espaço de vestir e, no do marido, uma biblioteca.”16

No quinto livro, sobre o desenho das casas particulares, verificamos claramente o 
exercício cúmplice da autoridade patriarcal ao definir uma interseção entre uma 
ordem espacial e um sistema de vigilância que se transforma numa questão de 
género. A casa é, assim, percebida como um mecanismo de domesticação da mulher, 

em que esta é empurrada para o seu interior, entre paredes que escondem, e o 

homem é colocado numa relação com o exterior, ou o espaço social. 

14   Betsky, Aaron; Op. cit., p.73

15   Cf. pref. de Claude Lévi-Strauss 
in Burguière, Andre; História da família; 
Terramar, Lisboa, 1996

16   Battista, Leon Alberti; On the Art of 
Building in Ten Books; trad. por Joseph 
Rykewrt, Neil Leach, Robert Tavernor. The 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
1988, p.149
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Contudo, mesmo dentro deste espaço interior e doméstico, encontramos espaços 

dedicados unicamente ao homem, como o studiolo: o escritório dentro das casas 

urbanas italianas que pertenciam a uma classe mercantil. Estes espaços eram 

desenhados com uma evocação para outro mundo, ao contrário do quarto 

da mulher, um mundo rígido de madeira definido por grelhas e armários. 
Essencialmente, estes espaços não eram para ser vividos, eram apenas locais de 

trabalho, uma estrutura para albergar e organizar as ordens económicas, legais e 

sociais impostas pelo homem no mundo exterior. 

Desenvolve-se uma complexidade de espaços de diferentes graus de privacidade, 

uma realidade apenas para a classe alta, que é continuamente explorada. A casa 

era um espaço público aberto a todas as necessidades, onde se recebiam grandes 

números de pessoas, associados a negócios e comércio, ou até mesmo para encontros 

sociais. A vida quotidiana era um assunto fundamentalmente público, mesmo com a 

sua separação de géneros, algo que ainda podemos encontrar em certas culturas do 

mundo árabe ou asiático, onde se podem encontrar algumas casas que, para além de 

habitação, também se dedicam ao comércio. 

“Devido a essa vivência diferente de um mesmo espaço — dependente do sexo ou 

do género de cada pessoa —, entendo que o espaço não é um mero palco onde 

acontecem as mais diferentes situações, mas um resultado constituído pela ação 

concreta e pelo discurso específico. O espaço tanto o público quanto o privado, é 
antes de tudo um lugar praticado que aparece — se constitui na ação — com os 

indivíduos e seus movimentos: não sobrevive a eles e desaparece com a dispersão dos 

protagonistas, uma vez que são estes que o dotam de significado.”17

Durante a Idade Média, a casa correspondia a diferentes funções. Foi com o 

desenvolvimento da classe burguesa que a vida familiar começou a adquirir uma 

dimensão mais privada e esta metamorfose do espaço de habitar é representativa, 

ao mesmo tempo que desenha a nossa sexualidade. “No começo do século XVIII, 
a ascensão econômica da burguesia na Europa refletiu-se, entre outros setores, no 
declínio definitivo da presença do público nas casas particulares, e com isso o ruído, 
a sujidade, os clientes e os trabalhadores foram eliminados, obtendo-se assim, pela 

primeira vez, um lugar tranquilo, limpo e paz”18

17   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.72

18   Idem, p.72
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O direito à intimidade passa a ser reivindicado, e os espaços adquirem uma entidade 

própria e específica. Denota-se uma influência direta das mulheres — algo que 
já se evidenciava em períodos artísticos antecedentes ao século XVIII, e que se 
verifica, por exemplo, nas obras de Pieter de Hooch, que se foca no interior burguês 
e a figura feminina no seu quotidiano, ou até mesmo em The Merry Family de Jan 

Steen, que representa uma cena de celebração aparente de uma família em que 

a mulher é evidenciada em posição central, como cuidadora —, que acomodam 

e moldam o espaço, enquanto este também as molda, adquirindo uma função 

central. Adquirindo características de domesticidade semelhantes aos modelos 

contemporâneos, que marcam a criação do lar e a evolução arquitetónica e 
ideológica do papel da casa e a relação com os seus habitantes. 

É no mesmo direito referido anteriormente, ou seja, na clara separação dos 

respetivos habitantes e dos próprios comportamentos, que se associa a casa à vida 

familiar, íntima e privada, às quais se vinculam determinadas propostas ideológicas, 

morais e sociais, numa transformação do espaço e, de modo indireto, do seu 

habitante. Atendendo ao mecanismo da sexualidade, pode-se considerar o lar como 

uma estrutura que trabalha com este dispositivo estratégico de poder, numa mutação 

constante da construção daquilo que é a expressão sexual, que Foucault relaciona 

com a procura da identidade pessoal. “A casa como uma coleção de artefactos que 

definem o indivíduo ao servir como um mapa objetivo das suas paixões”19 Neste 

sentido, a vida privada e o desenho que espaços domésticos adquirem podem ser 

considerados como a expressão dos valores universais e representação emblemática 

dos desejos subjetivos dos seus proprietários.

19   Betsky, Aaron; Queer Space. 
Architecture and Same-Sex Desire. Nova 
Iorque: William Morrow and Company, Inc, 
1997, p.11

Fig 20. Jan Steen, The Merry Family 
ca 1668
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Fig 21. Adolf Loos, Casa Moller 
ca 1928
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Frequentemente, associa-se o termo privado ao íntimo, pessoal e interior, e restringe-

se ao indivíduo e a uma esfera de intimidade que não é facilmente partilhável. Ao 

confinar a mulher ao privado, tornam-se indissociáveis estas características deste 
género. Através de uma evocação de uma cultura doméstica e tradicional que se 

desenvolve historicamente, moldam-se estes espaços e, consequentemente, com 

base no género mas também na classe, os seus habitantes. “Os espaços literalmente 

produzem o efeito do género, transformando o carácter mental e físico daqueles que 

ocupam o lugar errado. (…) A visão não pode ser separada da construção do espaço, 

que por sua vez não pode ser separada das construções de género sobre as quais a 

sexualidade é mapeada, geralmente violentamente.”20

Pode-se verificar, num esforço de Frank Lloyd Wright, na Casa Robbie, uma tentativa 

de obter a maior privacidade possível. A circulação pública exterior é completamente 

separada por elementos físicos, chegando a omitir a entrada da casa, elevando 

as janelas do primeiro piso e deixando o muro da frente sem aberturas. A casa 

é desenhada para que se veja o mundo externo, mas omitindo o seu interior, o 

seu íntimo. Um desenho fechado em si, que encerra as diferentes ações que se 

desenvolvem no seu interior.

Esta separação do lar do seu contexto urbano, mantendo uma relação bastante 

formal e mínima com a sua envolvente, é comum no trabalho de Adolf  Loos, na 
Casa Moller, por exemplo, que se recolhe para o seu interior e não deixa transparecer 

nada para o exterior. Em Split Wall, Beatriz Colomina, refere como nos projetos de 

Loos as janelas são desenhadas apenas como uma fonte de luz, e não uma moldura 

para olhar para o exterior. Os olhos são voltados para a experiência do interior, 

um universo controlado e seguro. “Esta ambiguidade entre interior e exterior é 

intensificada pela separação da visão dos outros sentidos. As relações físicas e visuais 
entre espaços nas casas de Loos são normalmente separadas”21

Num projeto de 1927 para Josephine Baker22, o arquiteto austríaco concebe uma 

casa cujo centro está ocupado por uma ampla piscina iluminada por uma luz zenital, 

o que multiplica os reflexos no seu interior. Acede-se a esta através do segundo piso, 
o piso privado de Josephine, desenhando-se algumas aberturas em vidro nas paredes 

da piscina no primeiro piso, tornando-se assim visível os movimentos da bailarina 

para os espectadores que se situassem nos espaços comuns aí desenhados — um café 

e vários espaços de estar para convidados. “Instalado no pequeno salão do primeiro 

andar, o espectador encontra-se num palco de teatro, de onde pode observar o corpo 

da bailarina. O espaço funciona como um peepshow, e recorda o estatuto paradoxal 

da janela em Loos”23 É importante denotar como estas aberturas mantêm uma 

relação de interior com interior, e apesar de estas servirem para o olhar e não para a 

luz, assim como referido anteriormente, este continua a ser completamente voltado 

para a experiência íntima do interior.

20   Wigley, Mark; Untitled: The housing 
of Gender in Colomina, Beatriz. et al; 
Sexuality & Space. Princeton Papers 
on Architecture, New Jersey, Princeton 
University School of Architecture, 1992, 
p.364

21   Colomina, Beatriz; The Split Wall, 
Domestic Voyeurism in Colomina, Beatriz. 
et al; Sexuality & Space, Op. cit., p.86
22   Josephine Baker (1906-1975) era 
uma bailarina/animadora americana-
francesa estabelecida em França, 
que fascinou também Corbusier 
desenhando-a na sua travessia entre o 
Brasil e a Europa

23   Caters, Adélaide; El espacio como 
trampa in AAVV, 1.000 m2 de deseo. Op. 
cit., p.76

Usos diferenciados do espaço privado 



52

Como é habitual em Loos, o projeto da casa para Josephine constrói-se através 

de um guião voyeurista e organiza-se segundo os mesmo princípios com que pensa 

as outras casas: os espaços de representação e os contemplados para a intimidade 

comunicam-se num sistema de circulação complexo.24 Observam-se pequenos 

espaços para usos diferenciados, como toucadores, que remetem para uma 

intimidade comum do século XVIII nas casas burguesas. Nestas pequenas alcovas, 
concebidas para o segredo entre paredes, permitem o desenrolar de diferentes 

relações. Para além disso, verifica-se uma insistência no revestimento dos seus 
espaços como experiência sensorial. Há uma reflexão sobre as sensações que se 
querem produzir, e os materiais são escolhidos em função deste efeito. A experiência 

na arquitetura de Loos é tão voyeurista como tátil.

Para Rudolf  M. Schindler, contemporâneo de Loos, algumas destas premissas são 
mantidas, mas a exploração sobre o significado e as dinâmicas do lar seguem por 
outro caminho. Na casa de Kings Road, verifica-se um desenho que explora uma 
maior relação com o exterior, ainda que com pátios e terraços privados, através de 

grandes aberturas em vidro, mantendo uma relação com o exterior público, fechada 

com paredes de betão. Cada espaço é desenhado com um propósito específico de 
uso. Apesar de uma certa complexidade de articulação, é mantida uma clareza 

espacial que potencia uma dinâmica social. “Mas o Schindler esteve sempre muito 
mais interessado na exploração espacial, então todas as suas casas o eram — Cada 

casa era completamente diferente, desenhada para um espaço particular.”25 Na 

medida em que o objetivo seria albergar duas famílias distintas — Schindler e Chace, 

e posteriormente Schindler e Neutra —, e em que cada membro usufruisse do seu 

estúdio pessoal, podemos ler numa carta de Schindler a Richard Neutra que:

“A ideia básica é proporcionar a cada pessoa a sua própria habitação, em vez da 

distribuição habitual, e geralmente cozinhar diretamente na mesa, de modo que 

se converte numa atividade social, uma espécie de fogo de acampamento, em vez 

de uma carga desagradável de trabalho para um dos membros da família (…). 

As habitações são estúdios amplos, com muros de cimento de três dos lados e a 

parte frontal aberta (vidro) para o exterior, um verdadeiro desenho californiano. 

Na cobertura estão previstas cestas de camas, para dormir ao ar livre, com uma 

cobertura temporária para os dias de chuva (…). Tanto os pátios como os terraços 

destinam-se para um uso social (…). Ambos tem lareiras.”26

O olhar interior da casa em Kings Road — ao contrário do olhar interior de Loos, 

com as suas janelas que anteferem a luz, e as pesadas cortinas que promovem uma 

experiência sensorial —, é de um claro voyeurismo associado à natureza. E com este, 

uma possível conversão para um olhar de dominação sobre um exterior, ainda que 

controlado, representa um desejo a respeito de uma expressão livre.

24   Cf. Colomina, Beatriz; The Split Wall, 
Op. cit. p.73-128

25   Neutra, Dione; Richard Neutra, 
Promisse and Fulfillment, 1919-1932. 
Selections from the letters and Diaries 
of Richard and Dione Neutra. Southern 
Illinois, University Press, 1986, p.136 in 
Smith, Elizabeth A. T.; Darling, Michael; 
The architecture of R.M. Schindler, Los 
Angles, The MCA, 2001, p.102

26   Carta de Schindler para Neutra, 
Parque Yosemite, outubro 1921, in Idem, 
p.93
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Fig 22. Adolf Loos, Quarto de Lina,
ca 1904

Fig 23. Superstudio, Bazaar
ca 1968
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A arquitetura aqui é um reflexo das necessidades de expressão sexual que definem 
o quotidiano pretendido pelos seus habitantes. As normas sociais são muitas vezes 

as premissas que desenham, mas neste casa estas são deixadas na via pública, para 

a qual a casa se fecha, e no interior da área de construção é criado um privado que 

articula e possibilita uma nova intimidade que corresponde a esta sexualidade. “A 

arquitetura moderna era ali inseparável de um novo tipo vida (…) que defendia 

um estilo de vida de regresso a natureza, que incluía ar fresco, jardinagem, comida 

saudável, medicina alternativa, nudismo, libertação sexual e abstinência de álcool, 

tabaco e vacinas.”27

Richard Neutra, ao contrário de Schindler, apostava numa construção de elementos 

pré-fabricados, pois acreditava ser o caminho a seguir para o futuro da arquitetura. 

Contudo, partilhavam uma metodologia nas premissas que guiavam os seus projetos. 

Health House, uma encomenda de Phillip Lovell, o qual Neutra conhece através 

de Schindler, é uma demonstração pública desta demanda. “Do ponto de vista 

climático era um lugar apropriado para pensar uma nova arquitetura, um pouco 

mais conectada com as necessidades biológicas, uma nova maneira de viver. (…) em 

1927 tentei expressar na Health House: a vitalização em todos os sentidos do processo 

subtil e precioso da nossa existência.”28 O resultado é de espaços livres e minimal que 

combinam paredes brancas com madeira escura envernizada, remetendo para as 

obras de Adolf  Loos, tendo este sido mentor de Neutra em Viena.

A construção foi, na altura, inovadora, sendo dotada de uma estrutura metálica 

com o betão colocado in situ, grandes painéis de vidro, uma piscina, e varandas para 

cada quarto, intensificando a relação com o exterior. Toda a casa foi equipada com 
diferentes equipamentos de hidroterapia e banhos como uma defesa terapêutica dos 

efeitos desastrosos da acumulação das condições inerentes da vida moderna. “Neutra 

pensava que os seus edifícios poderiam não só melhorar a saúde mas também a vida 

sexual dos seus habitantes.”29 Considerava a casa como uma espécie de acumulador, 

uma máquina, não só para a saúde, mas também para o desejo, ou até mesmo o 

desejo como saúde.

“A funcionalidade foi ocupando todos os aspectos da moradia, e assim, pouco a 

pouco, as casas foram se despindo por dentro e tornando-se brancas, da mesma 

forma que todos os vestígios do passado e todos os indícios do descuido e da 

fragilidade humana foram sendo eliminados. Para as vanguardas artísticas, a casa 

deveria ter, basicamente, um forte componente industrial afastado da intimidade 

burguesa, e isso se evidenciará tanto na distribuição dos espaços como nos materiais 

e nas formas utilizadas.”30

27   Colomina, Beatriz; Sexo, salud, 
nudismo y arquitetura: R. M. Schindler, 
Richard Neutra y el doctor Philip Lovell en 
California in AAVV, 1.000 m2 de deseo. 
Op. cit., p.94

28   Neutra, Richard; Realismo biológico. 
Un nuevo Renacimiento humanístico en 
arquitectura, trad. Luis Fabricant, Buenos 
Aires, Editorial Nueva Visión, 1958, p.182 

29   Colomina, Beatriz; Sexo, salud, 
nudismo y arquitetura, Op. Cit, p.94

30   Cortés, José Miguel G.; Op. Cit., 
p.76
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Na progressão deste funcionalismo, isto é, do crescente afastar de uma intimidade, 

que José Miguel G. Cortés carateriza como burguesa, podemos enquadrar a Casa 
Farnsworth como um projeto sem nenhuma possibilidade de privacidade, uma 

casa quase transparente. Mies van der Rohe leva esta relação com o exterior, um 

voyeurismo que se transforma também em exibicionismo, em que nada é oculto ao 

mundo exterior. Cria-se uma clara fusão entre privado e público. O projeto é levado 

aos limites do funcionalismo. Tem como objectivo obter um homem integral numa 

sociedade que facilite a produção graças às novas máquinas, aos materiais industriais 

e ao custo. Assim, este crescente afastar da intimidade é também um afastar dos 

diferentes usos que podem surgir nesta privacidade, que consequentemente podem 

favorecer uma construção identitária mais livre. E este distanciamento associa-se 

indiretamente ao poder da sociedade em dirigir-se para um consumo capitalista.

Fig 24. Mies van der Rohe, Farnsworth
ca 1951
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Na relação entre público e privado, no direito à intimidade/identidade e ao 

funcionalismo, são significativos dois trabalhos de Dan Graham. Homes for America 

“é um artigo elaborado em torno de fotografias de bairros de moradias de proteção 
oficial em uma zona suburbana tirado em um período de dois anos. É importante 
que as fotos não sejam vistas sozinhas, mas como parte da composição global do 

artigo da revista. São ilustrações do texto ou, ao contrário, o texto funciona em 

relação às fotografias, modificando portanto os seus significados. (…) no fim é 
apenas um artigo de uma revista”31. Dentro desta relação do funcionalismo e da 

pressão do capitalismo na produção em série da habitação — o que se fazia sentir 

principalmente nos subúrbios americanos, negando qualquer significado social — 
destaca uma passividade desta paisagem como um cenário construído nos moldes 

de um sistema coletivo de símbolos que, mesmo vazio, questiona a construção de 

uma identidade americana de mass production que acaba por recair sobre os próprios 

habitantes. 

“Dan Graham mostra de que forma a oposição entre espaço público e privado 

(uma segregação cartesiana e protestante entre o eterno-mundo e o interno-espírito 

que serviu para hierarquizar o conjunto das relações humanas) expressa, conforme 

assinala Manuel Delgado, uma constante histórica e cultural do género humano”32

Alteration to a Suburban House é uma subversão da relação entre interior e exterior 

— num projeto que fica apenas pela maquete. Graham transforma toda a 
fachada principal numa vitrine ao expor todo o interior de uma casa familiar. 

Transforma o privado e o público, potenciando-os, sendo que o privado se torna 

mais oculto e misterioso para o olhar voyeurístico do público. É uma clara crítica as 

obras do movimento moderno, como a Farnsworth de Mies van der Rohe referida 

anteriormente, que se apresentam como uma idílica fusão de interior com o exterior 

da natureza, quando estas, na prática, estão situadas num contexto privado e isolado, 

com um certo distanciamento que as abriga de um olhar indiscreto de outros. Para 

Dan Graham, a arquitetura funciona como um recurso de controlo e alienação na 

cidade contemporânea, mas também como um possível meio para resgatar o espaço 
pessoal e a identidade social. O significado da casa forma-se através de uma série 
de relações de conceitos que se opõem: interior/exterior; íntimo/social; privado/

público; identidade/comunidade.

“A casa particular constrói e reflete a nossa identidade social com a comunidade, 
ocupa um lugar central na reprodução da vida social e é um ponto de conexão entre 

a vida emocional e sexual, e a vida política e económica, além de ser o lugar em que 

se reproduzem as relações de classe e/ou género.”33

31   Nota de Dan Graham sobre a obra 
numa exposição em Perth (1985) in 
Brouwer, Marianne; Dan Graham: works 
1965-2000, Richer Verlag, 2001, p.104

32   Cortés, José Miguel G.; Op. Cit., 
p.79

33   Idem, p.80



Contudo, o privado, quando possui esta característica de espaço de refúgio, é 

como um microcosmos de relações pessoais cuja distribuição espacial pode ser 

um palco para esta procura identitária. Muitas vezes, esta relação é mutável e 

pode-se converter num lugar de opressão, principalmente quando este é o único 

espaço possível para as diferentes expressões da sexualidade que não se inserem 

na normativa social da área local. Neste sentido, O Giovanni’s Room de James 

Baldwin, uma obra literária em que a moral nuclear é o vencer sobre nós mesmos a 

procura do que pode ser a nossa verdadeira identidade individual, em negação dos 

papéis que a sociedade constrói em expectativa do indivíduo. O próprio Baldwin 

refere como a obra é sobre o que se passa quando se é impossível amar alguém 

pelas normas da sociedade. É uma história na qual nenhuma das personagens é 

verdadeiramente confinada a estes padrões de controlo, fugindo numa constante 
busca de si e em crítica sobre as performances de género e as relações que se esperam 

estabelecer entre eles. Baldwin mostra como o quarto de Giovanni é o espaço de 

verdadeira descoberta pessoal de David — o amante de Giovanni. Incapaz de agir 

sobre o seu desejo fora deste, ele torna-se o lugar da sua expressão sexual, confinado 
entre paredes, uma porta e uma janela pintada de branco. Foucault diria que David 

encontra aí a sua identidade, ou melhor, encontra-se. Sendo o espaço constante, mas 

o lugar instável, o que antes era lugar para a verdadeira procura e/ou construção 

da sua identidade, torna-se assim o lugar de uma prisão para esta mesma logo que 

há perceção de um mundo exterior para além do quarto, no qual o indivíduo agora 

consciente de si percebe que não se insere. E, assim, o que era antes o lar transforma-

se numa prisão.

Fig 25. Dan Graham, Alteration to a 
Suburban House
ca 1978



Fig 26. Louise Bourgeois, Femme-Maison
ca 1984
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Quase toda a obra de Lousie Bourgeois destrói o privado tornando-o público, 

evidenciando a sua necessidade de expor os traumas do passado. As suas esculturas 

e desenhos estão enraizados nas memórias do espaço que habitou ao longo da vida. 

Bourgeois encontra na sua arte a (re)experimentação do trauma. Em Femme-Maison, 

substitui a cabeça do corpo nu feminino por uma casa, uma representação da 

domesticidade associada à identidade de género. O tema é recorrente em obras de 

outros artistas, como Walking House de Laurie Simmons, no qual umas pernas esguias 

— que se podem associar, de acordo com os parâmetros da mass media, a umas 

pernas de mulher — parecem ter sido absorvidas por uma casa tipo dos subúrbios 

americanos. Simmons refere como as suas obras remetem para uma sociedade 

orientada para o consumo, no qual as nossas coisas, ou até mesmo as coisas que 

ainda não são nossas, podem-nos controlar e representar. Em ambas as obras, a 

mulher torna-se inseparável da casa, que a representa e substitui a sua identidade 

pessoal.

“Num contexto normal, o quarto, a forma mais simples do abrigo, expressa o melhor 

potencial do ser humano. É, em certo sentido, um prolongamento do corpo (…); 

como o corpo, as suas paredes criam fronteiras ao redor do indivíduo prevenindo 

contactos com o mundo; com suas janelas e portas, versões rudimentares dos 

sentidos, dá ao indivíduo a possibilidade de se mover no mundo e permite que o 

mundo entre.”34 

Na obra de Robert Gober, podemos verificar a reconstrução das suas memórias 
e traumas de infância, fazendo uso de um quadro de referências dos espaços 
da casa e dos seus objetos. É uma expressão das suas primeiras dissonâncias e 
discrepâncias com a normativa da sociedade. Tenta, constantemente, revelar o 
efeito dos instrumentos do sistema de repressão em que estava inserido. “Assim, o 

lar, incapaz de emitir qualquer transgressão ou desvio da norma, converte-se na 

lata de lixo doméstico onde se afogam as necessidades e se sublimam os desejos.”35 

A casa e os seus objetos transformam-se em analogias do corpo humano na obra de 

Gober, adquirem certas características que os tornam estranhos e inquietantes sem 

nunca perder o carácter de objetos do quotidiano. Objetos que fazem parte de um 

mecanismo social que molda o corpo e a identidade.

Como espaço geométrico artificial, construído pelo homem, a arquitetura é 
um instrumento do mecanismo social que é a construção do género, que o 

desenvolvimento e expressão da nossa sexualidade usa como base. Algo que começa 

a ser preparado mesmo antes da nossa existência neste mundo, quando ainda nos 

encontramos dentro dos nossos progenitores, tanto nos seus corpos físicos como nas 

suas vontades. A arquitetura torna-se no lugar que circunscreve, que nos controla, e 

de alguma maneira nos define dentro da sociedade contemporânea ocidental.

34   Scarre, Elaine; The body in Pain 
(Oxford: Oxford University, 1985), p.38 in 
Idem, p.84

35   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.82



60

A nossa sociedade criou estes papéis de géneros — homem e mulher —, e esta 

atribuição social de fundamento biológico encontrava-se quase incontestável até aos 

dias de hoje. O útero que protege e o pénis que projeta. Esta diferença entre proteção 

e projeção não é, de todo, biológica, mas social, construída pela humanidade, como 

resultado de anos de criação e construção com base nos atributos do nosso corpo. 

Transformando-nos através destes papeis opressivos. Resulta, assim, num mundo de 

cidades desumanas onde tentamos cravar um lugar para nós próprios, e, conforme 

descreve Foucault, tudo numa tentativa de uma construção identitária que passa por 

uma procura e/ou experimentação sexual.36 

Esta associação espacial do género estende-se e tem o seu reflexo no espaço 
público na cidade moderna, como nota Paul B. Preciado “a casa de banho é a 

representação, ou a paródia, da ordem doméstica fora da casa, no mundo em 

geral”37 como um mecanismo espacial silencioso que diferencia e distribui géneros, 

no qual o movimento e a postura do corpo são também assim geridos pelo desenho 

destas unidades públicas. O sanitário feminino junta as duas funções de evacuação 

(urinária e defecar) num simples gesto: feminino é sentado, num cubículo privado: a 

mulher é posta em reclusão. Enquanto no sanitário masculino, a lei pública para a 

construção de tais espaços está na separação de funções, isto é: urinar de pé, defecar 

sentado. E assim “esta torna-se uma das principais leis arquitetónicas de género 

da modernidade Ocidental: A efetiva produção da masculinidade heterossexual 

dependente da separação imperativa do genital e do anal”38.

Poderíamos, deste modo, supor que a arquitetura constrói apenas como resposta 

às diferenças  de funções entre homens e mulheres quando, de facto, na sequência 

do estudo apresentado, a arquitetura funciona como um mecanismo de género que 

produz e fixa as diferenças entre estas funções biológicas descritas anteriormente. 
Por esta razão, o urinol não é tanto um instrumento higiénico, mas uma tecnologia 

de género, que participa na produção da masculinidade no espaço público. A sua 

colocação num espaço coletivo aberto, em que o olhar, mas também a exibição, 

fazem parte da construção social que ser homem implica. Neste contexto, o papel da 

arquitetura como estrutura orgânica para o exercício de poder também se modificou. 
Verificamos na simples separação de sexo no desenho dos sanitários públicos e no 
consecutivo uso do corpo como indicativo de uma clara relação entre sexualidade e 

arquitetura.

36   Cf. Foucault, Michel; A História da 
Sexualidade I. Op. cit.

37   Preciado, Paul B.; Trashgender: 
Urinate /Defecate, Masculine/Feminine in 
The Funambulist; Queers, Feminists and 
Interiors, nº13, Paris, 2017, p.16

38   Idem, p.16



Com base nos exemplos apresentados, apoia-se a arquitetura como uma 

materialização de um dispositivo panóptico normativo que faz a manutenção da nossa 

expressão pessoal, de género, sexual, etc., tendo uma parte significativa no nosso 
processo íntimo de desenvolvimento identitário. Assim, é possível entender que a casa 

não é só uma zona de refúgio e proteção que nos protege de uma esfera pública, mas 

uma realidade política, um símbolo de disciplinas e normas, e também um controlo 

ideológico e moral de quem o habita.

O interior, ainda que variável, tem um carácter mais metafórico que funcional, 

ligando-se ao conceito de um quotidiano, que se apoia numa expressão estabelecida 

como norma: a heterossexualidade e a instituição de categorias distintas, rígidas e 

biologicamente complementares de género. “Aspetos metafóricos e simbólicos já 

começam a refletir os novos modelos familiares da sociedade contemporânea”39, 

sendo que estes mesmo modelos estão a sofrer uma constante transformação, 

evolução e ampliação para dar lugar a múltiplas combinações possíveis: pessoas que 

vivem sós, casais heterossexuais que escolhem não ter filhos, casais gays ou lésbicos, 

etc. Com uma nova realidade social, amorosa e sexual, transformam-se os conceitos 

de intimidade, expressão sexual e, consequentemente, os processos e métodos da 

arquitetura.

39   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.86

Fig 27. Robert Gobert, Tilted Playpen
ca 1987



Fig 28. Marcel Duchamp, Nu descendo a escada Nº2
ca 1912



O corpo como arquitetura 
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Fig 29. Helena Cabello e Ana Carceller, Sin Título (Utopía)
ca 1998



65 Políticas de uso e a memória do lugar

“Como cultura material, o espaço não é inato ou inerte, medido geometricamente, 

mas uma parte integral e substancial da rotina diária, intimamente relacionado com 

os rituais e atividades sociais e pessoais.”1

O termo espaço é um termo menos abstrato do que lugar, cuja alusão nos referimos 

pelo menos para situar um acontecimento que teve lugar. Logo, o espaço é lido, 

enquanto o lugar é praticado. É uma experiência que abrange maneiras através 

da qual uma pessoa conhece e constrói a realidade, dando um sentido ao espaço e, 

assim, construindo uma identidade do lugar. Desta relação entre corpo e espaço, 

é passível entender o lugar e, consecutivamente, ler uma identidade que advém 

do uso. No entanto, o uso como movimento no tempo tem um carácter incerto e 

instável, conotando, assim, o lugar de mutável, ou até mesmo de efémero, sendo ele 

dependente da expressão do corpo.

Dentro da ideia de transitividade que é o lugar, Helena Cabello e Ana Carceller, 

no virar do século XXI, trabalham sobre esta carga significativa do uso do corpo 
sobre o espaço e na construção da identidade do lugar. Em algumas das suas séries 

fotográficas como: Alguna parte (2000), realizada em discotecas; Sin título (Utopía) 
(1998), uma série fotográfica de piscinas; verificam-se uma série de espaços vazios, 
sem corpos, mas com objetos que remetem para um uso passado, dotando o espaço 

de algum significado. A ausência de pessoas remete para a memória da sua presença, 
e esta é requerida para entender o que poderá ser a construção destes lugares. As 

fotografias das piscinas remetem para as representações dos anos 60 de artistas 
como David Hockney. No entanto o que em Hockney é uma celebração do corpo 

masculino e do desejo homossexual, converte-se aqui em momentos transacionais 

entre usos e a ausência do corpo.

“Pareceu-nos necessário estudar a transformação dos espaços e mostrar como estes 

constroem corpos, e que também dos espaços se constroem sexualidades. Que esses 

corpos estão num lugar. O que ocorre é que estão normalmente, fora do lugar e fora 

do tempo. E é aí onde entra todo o trabalho sobre as piscinas e posteriormente as 

discotecas, funcionando através de políticas do lugar. Os corpos habitam os espaços, 

constroem e moldam. O problema que enfrentamos é que, quando se olha para as 

sexualidades dissidentes, pensa-se apenas em termos de sexualidade, não se pensa em 

políticas de sexualidade que é o mecanismo que redireciona os corpos.”2

Como descrito por Cabello e Carceller, o significado das suas obras chega a ir 
além da identidade do lugar e da sua respetiva transitoriedade, mas questiona 

os mecanismos e as políticas associadas à sexualidade que criam, direcionam ou 

suprimem o uso e a ação. No que se refere ao carácter simbólico e ao paralelismo 

que estas obras estabelecem entre a consagração do lugar e as políticas de uso do 

corpo, ou até mesmo a sua ausência, compreende-se uma importância significativa 
do espaço como possibilidade de um depósito da memória.

1    Rendell, Jane; et al; Gender 
Space Architecture: an interdisciplinary 
introduction, Routledge, Nova Iorque, 
2000, p.102

2    Cabello, Helena; Carceller, Ana em 
Cabello/Carceller. De los cuerpos a los 
espacios y la necesidad de contaminar 
la institución, disponível em: http://
www.madriz.com/cabellocarceller-
de-los-cuerpos-a-los-espacios-y-la-
necesidad-de-contaminar-la-institucion/ 
data:03/01/2020



66

Dentro desta ideia de memória do corpo e do uso no espaço, é necessário mencionar 

o trabalho de Doris Salcedo3. Em muitas das suas obras, Salcedo tenta relacionar 

elementos de uma certa rigidez do quotidiano, como móveis e portas, com materiais 

orgânicos, como cabelo ou pele animal. Cria espaços com este mobiliário sólido, 
mas com um incrível carácter antropomórfico. La casa Viuda (1992-1995) é uma 

série de esculturas e/ou instalações que fazem referência às casas viúvas — uma 

expressão usada na Colômbia para os lares cujos habitantes desapareceram, 

deixando todos os seus pertences e objetos da sua vida diária — onde verificamos 
a experiência da ausência, presente em muitas das suas obras, nas quais constrói 

este desaparecimento que é resultado de um mecanismo político. O trabalho sobre 

as peças é intrinsecamente subtil, como grande parte da sua obra, e só com olhar 

atento é possível verificar o rasto deixado. São claras as referências ao corpo e ao 
uso. A sua obra mostra o mais íntimo e frágil da nossa existência, mas sobretudo uma 

imensa permanência da nossa memória através do uso. Refere-se sempre ao poder 

da memória para recuperar corpos ou usos esquecidos/negados pela passagem do 

tempo, mas principalmente por um contexto político, a que uma arquitetura e a 

memória dão lugar. Produz uma profunda intimidade entre objeto-espaço e corpo-

uso.

“Paralelamente, e ao trabalhar nos espaços interiores, Doris Salcedo evoca a 

presença humana tanto nos fragmentos arquitetónicos ou de móveis que mostra 

como no amplo espaço vazio (memória física do lugar) que deixa entre as peças e no 

entorno que as rodeia.”4

Shibboleth5 (2007) é uma instalação de Salcedo para o museu Tate Modern, em Londres, 

que consiste numa longa fenda que percorre todo o pavimento do Turbine Hall. 
O tema da memória é recorrente também neste projeto. A própria fenda é uma 

representação física de uma separação geográfica, e pode ser interpretada como 
uma metáfora desta divisão de corpos e identidades sociais. A fronteira é entendida 

como a representação física de um desenvolvimento social-histórico de determinadas 

culturas, e persiste muitas vezes apenas pela memória e não pela memória. Este 

projeto encontra a sua expressão mais simbólica quando a fenda é preenchida 

e o pavimento reparado, no que se considera o fim da instalação realizada para 
este espaço. Contudo, a marca da sua presença persiste, isto é, a memória persiste 

mesmo quando a obra aparenta acabar. Se antes representava a divisão de corpos, a 

tentativa de a eliminar é na realidade a sua transformação simbólica, representando 

agora a memória e a ausência. 

3    Doris Salcedo (1958) é uma 
escultura e artista visual colombiana. As 
suas obras são consideradas altamente 
políticas e simbólicas, influenciadas pela 
sua vida na Colômbia. Fonte:https://
en.wikipedia.org/wiki/Doris_Salcedo

4    Cortés, Jose Miguel G; Op. cit, 
p.130

5    Shibboleth origina de um 
termo bíblico que era usado para 
perceber se um indivíduo pertencia a 
uma determinada região ou grupo, é 
simbólico da fronteira, onde esta ação de 
reconhecimento seria feita.



A fronteira ganhou outro significado no decorrer do século XX, quando o seu 
impacto geográfico se tornou menos significativo numa nova era de fácil deslocação. 
Se antes era puramente divisória, agora possui um carácter também de espaço 

transitório, como um terminal de aeroporto, um cais, ou até mesmo uma rua. Marc 

Augé apresenta não-lugares como o conceito para se referir a lugares transitórios 

que não possuem significado suficiente para serem definidos como um lugar, como 
por exemplo um quarto de hotel, um aeroporto, uma estação de comboio, um 

supermercado ou até mesmo um espaço de fronteira. Com base na sua análise da 

pós-modernidade (segunda metade do século XX), a ciência social encontrava-
se perante novas realidades espaciais, logo deveria existir uma procura por novas 

categorias conceptuais para explicar a complexidade da vivência social no espaço 

urbano pós-moderno.

Fig 30. Doris Salcedo, Shibboleth 
ca  2007
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De acordo com Marc Augé, as alterações ao longo do século XX nas áreas 
urbanas criaram uma sobremodernidade, um excesso que altera a essência das cidades 

e da vida dos seus utilizadores. É essencialmente sobre esse excesso, sobre a 

superabundância do tempo, da efervescência dos acontecimentos, que a sobremodernidade 
se afirma. A ideia de que está tudo a acontecer em todo o lado, e tudo ao mesmo 
tempo, com determinados níveis de possível acesso. “A sobremodernidade (que 

procede simultaneamente das três figuras do excesso que são a superabundância 

de acontecimentos, a superabundância espacial e a individualização de referências) 

encontra naturalmente a sua expressão completa nos não-lugares.”6

Para Augé, o indivíduo é hoje o resultado de um excesso de referências, que lhe 

chegam pela vivência urbana, pela comunicação que o rodeia e que assim o leva, 

igualmente, a reproduzir sucessivamente este excesso de informação que lhe chega 

e experiências que usufrui. São estas figuras de excesso que estão intrinsecamente 
ligadas à produção de não-lugares, ou dos espaços que não cumprem (em diversos 

graus) as características do lugar antropológico e, portanto, não são identitários, 

relacionais ou históricos. Contudo, os não-lugares, como aeroportos, centros comerciais 

ou espaços de trânsito, criam-se idênticos a todo os outros lugares, interligando 
referências, encaminham-nos espacialmente para outros lugares da cidade ou do 

mundo. Assim, os não-lugares, não são lugares de experiência, embora remetam para 

a experiência dos lugares de experiência, impossibilitando a emergência do singular 

pelo excesso de referência.

“Vê-se bem que por não-lugar designamos duas realidades complementares mas 

distintas: espaços constituídos em relação com certos fins (transporte, trânsito, 
comércio, tempos livres), e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços. 

Se as duas relações se sobrepõem largamente, e em todo o caso, oficialmente (os 
indivíduos viajam, compram, repousam), nem por isso se confundem porque os 

não-lugares mediariam todo um conjunto de relações consigo e com os outros que só 

indiretamente têm a ver com os seus fins: do mesmo modo que os lugares criam o 
social orgânico, os não-lugares criam contratualidade solitária.”7

6    Augé, Marc; Não-Lugares. 
Introdução a uma Antropologia da 
Sobremodernidade, trad. Miguel Serras 
Pereira, 2ºEdição, Letra Livre, Lisboa, 
p.93

7    Idem, p.82
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Fig 31. Woody Allen, Scenes from a Shopping Mall 
ca  1991

Na realidade concreta dos dias de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os 

não-lugares, emaranham-se, interpenetram-se. Estes são os locais que o indivíduo 

desta realidade frequenta, onde se afirma e funda, onde se constrói, desenvolve e 
expressa. Assim como o mundo de George Orwell, referido anteriormente, não é 

uma conjuntura do moderno, mas uma distopia. Estes são os espaços de um produto 

social falhado cuja definição parte, antes de mais, de um controlo económico 
e político. Na perspetiva em que não é possível ignorar os espaços por onde os 

indivíduos transitam, a fragilidade que parece inerente ao uso dos não-lugares entende-

se como necessária para uma possibilidade de revolta (contra determinados valores 

estabelecidos na opressão). Isto é, explorando esta temática, nestes espaços em que 

a identidade (ou a falta de uma) se torna um veículo para o anonimato, tal como 

descrito por Jean Remy e Liliane Voyé, a possibilidade para encontros aleatórios é 

múltipla. 
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Fig 32. Peter Weir, The Truman Show
ca 1991
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“A cidade (…) É, por excelência, o lugar onde grupos vários, embora permanecendo 

distintos uns dos outros, encontram entre si possibilidades múltiplas de coexistência 

e de trocas mediante a partilha legítima de um mesmo território, o que não somente 

facilita os contactos programados, mas principalmente multiplica as hipóteses de 

encontros aleatórios e favorece o jogo de estimulações reciprocas.”8 

Como Michel Foucault colocou, a história dos espaços é também a história do 

poder. Nesta história existe uma grande diferença entre a ocupação espacial entre 

homens e mulheres, sendo a masculinidade parte de um instrumento de domínio 

performativo num espaço de poder opressivo. A convivência social existe em cada um 

dos seus aspetos essenciais sobre o controlo dos homens, e uma expressão básica 

desta dominação é através do espaço. “As cidades e as sexualidades configuram 
e a são configuradas pelas dinâmicas da vida social. Ambas refletem as maneiras 
como a vida quotidiana está organizada: os modos como é representada, percebida 

e entendida; e as formas como diferentes grupos fazem frente e reagem a essas 

condições”9

Deste modo, os comportamentos, os movimentos, o uso pelo e do corpo respondem 

a estas projeções do espaço na cidade ao mesmo tempo que constroem o lugar. Na 

configuração da cidade, o espaço geométrico é conformado por acontecimentos 
políticos, sociais e culturais. Assim, a construção arquitetónica da cidade reflete o 
passado e cristaliza as normas da sociedade, servindo na sua maioria quem deteve o 

poder nestes acontecimentos ao longo da história. “Os espaços surgem das relações 

de poder; as relações de poder estabelecem as normas; e as normas definem os 
limites, que são tanto sociais como espaciais, porque determinam quem pertence 

a um lugar e quem permanece excluído”10 Por isso, é importante perceber de que 

modo certos códigos e linguagens universais  contribuem para uma perpetuação de 

uma heterosexualização e masculinização do espaço social — mesmo que simulem uma 

neutralidade técnica e descritiva, que na realidade apenas sustenta uma estratégia 

hegemónica que suprime identidades que não se enquadram nestes códigos. 

Como verificámos anteriormente, o espaço doméstico é a representação material 
da ordem social. O espaço transforma-se em lugar por meio do uso, mas nós 

construímo-nos dentro deste entorno espacial e, assim, de um lugar pessoal. Embora 

a análise das relações sociais estejam focalizadas dentro do espaço doméstico, os 

limites entre público e privado, particular e geral, podem ser superados, levando 

à procura de uma construção identitária para o espaço público, principalmente 

quando a expressão sexual não integra a ordem social que estrutura o doméstico. Ou 

seja, não se trata em focar no doméstico para perceber o que podem ser os limites da 

relação entre sexualidade e arquitetura, é completamente possível dar a tais limites 

uma dimensão social urbana mais ampla e complexa.

8    Remy, Jean; A cidade. rumo 
a uma nova definição?, trad. por 
José Domingues de Almeida, editora 
Afrontamento, 3aEdição, Porto, 2004, 
p.14

9    Knoop, Lawrence; Sexuality and 
Urban Space in Bell, David; Valentine, 
Gill, Mapping Desire, Routledge, Londres, 
1995, p.149

10    Mcdowell, Linda; Género, 
identidade y Lugar, Cátedra, Madrid, 
2000, p.15 in Cortés, Jose Miguel G, Op. 
cit., p.126

A cidade na construção da expressão sexual
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Neste sentido, é de grande interesse perceber como, nos espaços da cidade, 

a arquitetura define o espaço social e, consequentemente, o desenvolvimento 
identitário pessoal. Dentro desta temática, Guillermo Kuitca11 desenvolve um projeto 

artístico que consiste num conjunto de camas com os respetivos colchões expostos, 

sendo estes pintados com mapas. É interessante sobrepor estes dois pontos de 

localização, convertendo a cama como objeto de extrema qualidade privada, o lugar 

onde se figuram os desejos mais privados e íntimos, em algo extremamente público e 
político. Assim como na obra de Doris Salcedo, é através da ausência do corpo que 

se compreende toda a metáfora artística que se firma na obra de Kuitca. 

“Portanto, é possível contemplar os mapas como o lugar de todos os lugares possíveis, 

uma espécie de habitat por excelência, para onde se deslocaram toda a diferença real 

e toda a responsabilidade acerca dos lugares reais. Nesse sentido, o mapa é como 

uma cama ampliada, um espaço virtual que se encontra por cima da cama, o mais 

próximo e imediato dos nossos espaços (…) Cama e mapa são imagens de dois 

modos extremos de localização, o privado e o público, lugares exclusivos para cada 

um de nós, mesmo que compartilhados por todos. Nessa referencia mútua, o privado 

se transforma em público e o público, em privado”12

De algum modo, estes objetos interpretam a pessoa como identidade e a sua 

construção. O colchão simboliza as memórias mais íntimas e a expressão pessoal do 

desejo, o espaço onde passamos sensivelmente 1/3 das nossas vidas. E os mapas uma 

representação do social-político onde nos inserimos, das cidades conectadas onde 

nos movimentamos, um mecanismo de ligações onde nos construímos através da 

convivência quotidiana.

A cidade proporciona a ordem e a organização da convivência, por intermédio 

de um desenho espacial que produz um determinado discurso social e cultural, de 

extremo impacto na nossa expressão sexual. Limita, hierarquiza, valoriza, modifica 
e transforma, através das formas, a maneira pela qual se experimenta o contexto 

urbano e o modo como o sujeito vê e interage com os outros. Como já se expôs 

anteriormente, o espaço não é um mero cenário no qual a performance do quotidiano 

se desenvolve, mas um produto da ação e do discurso de diferentes poderes políticos 

que produzem normas sociais. Logo, não é um espaço inerte, mas significativo na 
produção da construção da identidade pessoal. 

11    Guillermo Kuitca (1961) é 
um artista argentino. As suas obras 
recorrentemente tratam de temas como a 
memória, o representacional e o simbólico 
e o binómio público/privado. fonte:https://
en.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Kuitca

12    Kuitca, Guillermo; Experiencias 
con documenta, disponível em: https://
universes.art/es/magazine/articles/2017/
guillermo-kuitca data: 28/09/2019



Fig 33. Larry Gordon, Hef on round bed
ca  1991
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Um símbolo que ocupa o espaço da cidade moderna do século XX é a torre, 
inegavelemente associada à ideia da representação de poder humano (do homem) 

numa valorização vertical. Louis Sullivan13, um grande precursor da torre na cidade 

contemporânea, faz uma completa declaração de considerações em análise à torre 
como objeto artístico, na qual esta tem um carácter mais simbólico psicológico, que 

vai de encontro ao apogeu de uma simbologia patriarcal. “O arranha-céu (torre 

contemporânea), transformado no logótipo instantaneamente reconhecível de muitas 
das cidades atuais, é entendido como uma metáfora que se enquadra no olhar, e 

portanto do controlo social. Símbolo de uma masculinidade controladora, um ego 

projetado no espaço, uma presença irónica baseada em um modelo bipolar de poder 

que trata de manter uma posição de domínio.”14 

Interpreta-se como uma representação simbólica que se pode associar ao falo e deste 

modo uma corporificação da masculinidade. A construção através da verticalidade 
observa-se muitas vezes levada ao limite no seu aspeto formal, como por exemplo na 

Torre Agbar de Jean Nouvel, talvez numa tentativa de ostentar quem detém o poder 

social. Em contrapartida, projetos como o instituto Max Reinhart de Peter Eisenman 

e a sede CCTV de Rem Koolhaas (OMA), tentam ir contra a ideia de fazer um torre 

fálica, como o próprio Eisenman afirma ao falar sobre a questão do símbolo ou 
ícone15. Pretendiam distanciar-se das principais dicotomias de género (dentro/fora; 

privado/público), criando outra relação com o espaço urbano.

Parafraseando Henri Lefebvre, o espaço foi marcado pela predominância 
masculina (guerreira, violenta, militar) e valorizado pelas virtudes chamadas viris, 

difundidas pelas normas inerentes ao espaço dominado-dominador16. A premissa 

de que o espaço cívico da cidade é um local perigoso para a mulher existe, 

como referido anteriormente, desde as civilizações antigas, quando a mulher se 

associava ao interior, enquanto o homem controlava as ruas. Como sempre, são 

os grupos socialmente minoritários da nossa sociedade que sofrem nesta cultura 

de medo, visto que estes não possuem os meios para se defenderem dentro da 

cidade opressora. Uma possibilidade é o retirar para o interior doméstico, se 

este existir, ou para determinados espaços/bairros seguros comunitários que por 

vezes se constroem em reposta a esta segregação, como se verifica com os bairros 
queer. “Esta suburbanização da nossa cultura, o que cria uma distância maior e 
consequentemente lugares isolados onde comprar, trabalhar e aprender, está apenas 

a agravar esta situação”17

13    Cf. Sullivan, Louis; Kindergarten, 
Chats and other writings, Dover, Nova 
Iorque, 1979, p.202-213

14    Cortés, Jose Miguel G, Op. cit, 
p.143-144

15    Cf. Eisenman, Peter; Koolhaas, 
Rem; Supercrítico, Peter Eisenman, Rem 
Koolhaas, trad. Cristina Fino, Cosac Naify, 
São Paulo, p.24-25

16    Cf. Lefebvre, Henri; The production 
of Space, trad. Donald Nicholson-Smith, 
Blackwell, Oxford, 1991

17    Betsky, Aaron; Building Sex, Op. 
cit, p.178
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Fig 34. (à esquerda) OMA, Torre da sede CCTV
ca 2008

Fig 35. (à direita) Isamu Naguchi, Energy Void
ca 1971



Verifica-se uma crescente privatização e enfraquecimento do que pode ser 
considerado o espaço público da cidade, uma consequência da sobremodernidade de 

Marc Augé, o que pode significar um consequente enfraquecimento da cidadania 
e rutura da estrutura social. Centros comerciais substituem ruas e praças, e um 

crescente interesse turístico de alojamento local impossibilita um desenvolvimento de 

uma comunidade urbana. “Temos diante de nós uma espécie de mutação do espaço 

urbano (…) deparamos com dois elementos essenciais em torno dos quais se polariza 

o tecido urbano: o primeiro, o consumo, com os seus centros comerciais e de lazer; 

o segundo, a circulação humana, estreitamente ligada à indústria do turismo.”18 

Promove-se continuamente a criação ou transformação de cenários para o lazer, 

e consumo, carregados de sistemas de vigilância e segurança para proteger, mas 
essencialmente controlar estes espaços coletivos. Uma réplica do mundo na qual se 

vive numa constante felicidade de consumo e entretenimento. 

No Admirável mundo novo, Aldous Huxley apresenta uma distopia em que os seus 

habitantes viviam num mundo de constante troca e consumo, tanto de objetos 

como da expressão física. Todos pertencem a todos, não existindo nenhuma 

possibilidade de praticar monogamia. As personagens são condicionadas desde o seu 

desenvolvimento in vitro laboratorial a expressar-se sexualmente dentro das condições 

impostas, tornando-se indivíduos extremamente abertos relativamente à sexualidade, 

dentro das normas sociais a que são obrigados a se inserir. O consumo de bens, a 

constante expressão sexual aparentemente livre e uma felicidade incessante mantida 

por o consumo de soma — uma espécie de ópio que mantém as pessoas felizes e 

complacentes — é o necessário para manter o sistema ditatorial em vigor. Nesta 

obra, verifica-se que mesmo existindo um sistema normativo de controlo, ainda que 
em regime de extrema ditadura, a ocorrência de indivíduos cuja expressão não se 

insere na norma é inevitável. 

18    Cortés, Jose Miguel G, Op. cit., 
p.98

Fig 36 e 37. Catherine Opie, Portraits
ca 1994
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A questão que surge é como é que estes indivíduos discordantes da norma, que 

existem na presente sociedade, encontram a possibilidade de se sobrepor e construir 

a sua identidade, sendo que esta não se insere nestes políticas de controlo da 

sexualidade. Para Judith Butler o género não é dado, mas a sexualidade é uma 

materialização, no decorrer do tempo, da identidade que temos de construir de 

modo a viver em sociedade19. Tornamo-nos na manifestação física das nossas 

relações sociais. A identidade é o que nos permite ser humanos sociais. Propõem 

que sermos seres sexuais de alguma maneira envolve o comportamento, corpo, 

políticas e identidade e, assim, deduz que a nossa identidade é nada mais que uma 

consequência de condições sociais, estas que se validam através da arquitetura, que 

nos condicionam social e sexualmente. Diferentes processos surgem associados a 

uma subversão da norma, alterando a relação entre arquitetura e sexualidade, desde 

uma variação dos movimentos urbanos de indivíduos que visam procurar uma vida 

numa comunidade onde pertencem, até mesmo em outras cidades onde não existem 

estes condicionamentos, até à criação de novas estruturas que têm em vista atender a 

subjetividade do sexo e do género.

Dentro da ideia de comunidade e identidade, a obra de Catherine Opie20 desfaz 

a noção de género. É interessante observar nos seus trabalhos fotográficos a ideia 
da identidade pessoal puramente documentada em retrato. Observamos em 

Portrait (1994) indivíduos que se colocam numa posição formal e neutra, apesar de 

cultivarem uma clara identidade visual com referências de subculturas (tatuagens, 

piercings, maquilhagem) que transgridem os limites e códigos de género e desejo. 

Opie alude como referência os retratos do período de ouro21 dos Países Baixos, como 

A rapariga do brinco de pérola de Johannes Vermeer, ou os mestres alemães do mesmo 

período, como Hans Holbein, para esta construção artística que visa inquirir a 

aparência física do corpo como representação identitária.

Dentro deste ensaio da construção de identidade visual associada à sexualidade e à 

arquitetura, é interessante verificar no seguimento do seu trabalho como este estudo 
se desenvolve em Houses and Landscapes (1996). Estas séries fotográficas documentais, 
subsequentes de Portraits, mostram fachadas, portas enormes (e sempre fechadas), 

portões intimidantes, e toda uma arquitetura expressiva, originária do sul da 

Califórnia, que rapidamente se expandiu pelos Estados Unidos. Estas características 

de cada objeto de estudo são uma caracterização clara ou procura de uma 

identidade pessoal e, ao mesmo tempo, representativas de uma cultura local de um 

certo modo de vida, assim como as tatuagens e piercings nos seus modelos anteriores, 

questionando também como comunidades são formadas e identificadas dentro da 
ideia do indivíduo. 

19    Cf. Butler, Judith, Op. cit.

20    Catherine Ophie (1961) é uma 
artista fotografa americana, focada na 
relação entre o indivíduo e o espaço 
que este habita dentro da temática da 
identidade sexual entre o mainstream e 
subculturas queer.

21    A pintura do século de Ouro dos 
Países Baixos compreende um período 
que geralmente engloba o século XVII. 
Uma das nações mais prósperas da 
Europa e seguia características próprias 
na sua pintura, diferentes do barroco 
da época, enfatizando assim o realismo 
detalhado do Gótico Flamengo.
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“Os géneros inteligíveis são os que de alguma forma instituem e mantêm relações 

de coerência e continuidade entre sexo, género, prática sexual e desejo. (…) A ideia 

de que possa existir uma verdade do sexo, na formulação irónica de Foucault, nasce 

precisamente por meio de práticas reguladoras que geram identidades coerentes 

numa matriz de normas coerentes de género.”22

Considerando o sexo como a diferença física ou conformação especial que distingue 

o macho da fêmea e, consequentemente, o género como o conjunto de propriedades 

atribuídas social e culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos, o molde social e 

cultural por meio do qual a identidade de género se torna inteligível, exige que certas 

identidades — que não correspondem o sexo com género, ou em que o género não é 

uma consequência do sexo, e a prática de desejo associada não é consequência nem 

do género nem do sexo — não possam existir dentro do que é a heterossexualização do 

desejo. Esta exige que se mantenha uma produção clara de oposições entre feminino 

e masculino. 

Esta relação binária sintética entre género é, na hipótese de Foucault, imposta por 

uma gramática discursiva e substantiva do sexo e constrói uma coerência interna 

artificial de cada termo desse binário. Sendo que é na categorizarão e gestão binária 
da sexualidade que se dá uma constante supressão da diversidade subversiva de uma 

sexualidade que perturba as hegemonias heterossexuais, reprodutivas e médico-

jurídicas. Considera o discurso do sexo em modo de regime binário relativo ao 

poder: permitido/proibido; lícito/ilícito. O que se pode entender de seguida é que 

este poder ordena o género, decifrando-o através de uma relação com a lei, “o 

domínio do poder sobre o sexo dar-se-ia pela linguagem, ou antes, por um ato de 

discurso que cria, justamente porque se articula, um estado de direito. Ele fala, e é 

regra. A forma pura de poder encontrá-la-íamos na função do legislador; e o seu 

modo de ação seria, relativamente ao sexo, de tipo jurídico-discursivo”23

Através deste discurso, o dispositivo da sexualidade cria, assim, um elemento imaginário 

que é o sexo como ato da relação sexual, subjugado aos ideais da heterossexualidade 

e reprodução, e não como expressão desejo pessoal. Contudo, Foucault argumenta 

que apesar desta construção social da relação sexual, nos dias que correm, o sexo 

é visto como uma expressão do desejo pessoal, que “cada um deve passar para ter 

acesso à sua própria inteligibilidade (visto que ele é ao mesmo tempo o elemento 

oculto e o princípio produtor de sentido), à totalidade do seu corpo (visto que ele 

é uma sua parte real e ameaçada, e dele constitui simbolicamente um todo), à sua 

identidade  (visto que ele junta à força de um impulso a singularidade de uma 

história).”24 Daí a importância que se lhe atribui, e o cuidado que se lhe põe para o 
conhecer, estando assim a conheceremo-nos a nós próprios. 

22    Butler, Judith, Op. cit., p.80

23    Foucault, Michel; A História da 
Sexualidade I. Op. cit., p.87

24    Idem, p.157



A sexualidade é, assim, uma história muito real, e foi ela que suscitou como elemento 

especulativo, necessário ao seu funcionamento, o sexo. Este não se coloca do lado do 

real e a sexualidade não se coloca do lado das ideias confusas das ilusões. Tomado, 

assim, uma vontade de saber sobre a sexualidade, aliada a preocupações biológicas 

e de fecundação/reprodução, considera-se como um elemento (segredo) pessoal 

que surge imprescindível para a construção ou perceção da própria (ou do outro) 

identidade. A relação com a arquitetura surge, como já foi exposto, pela legitimação 

das normas sociais envoltas que tenta gerir o uso e o corpo. No entanto, o corpo 

— e como, parte dele, a memória, os desejos sexuais e as perspetivas de género — 

conforma o lugar social no qual vivemos e nos relacionamos com os outros.

Fig 38. Autor desconhecido, San Francisco Pride
ca 1975



Fig 39. Autor desconhecido, The Village People
ca 1980



Expressão da sexualidade
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Fig 40. (à esquerda) Michelangelo, David
ca 1504
Fig 41. (à direita) Revista Playboy, Joyce Gibson & Arnold Schwarzenegger
ca 1970
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“Género não é um substantivo, tampouco uma série de atributos vagos; (…) o género 

vem a ser performativo, isto é, constitui a identidade que se supõe que se é (…); o 

género é sempre um fazer, mesmo que não seja um fazer por parte de um sujeito que 

se pode considerar preexistente à ação (…); não há uma identidade de género por 

trás das expressões de género, essa identidade  constitui-se performativamente pelas 

mesmas expressões que, segundo se diz, são resultados dela”1

Os trabalhos de Judith Butler foram fundamentais para chegar a esta visão de 

que o género não é algo neutro, muito menos acidental, mas atua como um ideal 

opressivo do qual o objetivo é preservar dentro da estrutura ideológica da cultura 

ocidental, patriarcal e heterossexista, uma determinada construção como o género 

normativo. É de ressaltar que o género como construção se articula mediante grande 

variedade de estruturas linguísticas, institucionais, espaciais e culturais. É neste 

sentido que o género como conceito é fundamentalmente performativo, processando-

se como uma complexa encenação de autorepresentação e autodefinição. Afirma-
se, nesta lógica de Butler, que não existem (num sentido biológico) traços, atitudes, 

qualidades ou aparências próprias e intrínsecas de um género, mas modelos sociais 

de comportamentos específicos e culturalmente marcados em função da evolução 
histórica de cada sociedade.

O masculino, assim como o feminino, representam práticas sociais e não verdades 

eternas, e formam-se na interação entre o social, o político e um controlo biológico. 

A masculinidade é, na medida em que Butler a define com clareza, um lugar de 
relações e representações, um conjunto de práticas por meio das quais os homens 

e as mulheres se situam em relação ao género e aos efeitos dessas práticas nas 

experiências corporais, na personalidade e na cultura. As relações de género 

organizam-se na interseção entre o poder, a produção e a emoção, dando lugar a 

uma diversidade de masculinidades — hegemónicas, subordinadas, marginalizadas e 

de oposição — que coexistem e interagem simultaneamente, e que se configuram em 
circunstâncias históricas e geográficas especificas.

Considerando, ainda com base na lógica de Butler, o sujeito como uma produção da 

ordem social que organiza as experiências dos indivíduos em determinado momento 

da história, este é, então, um produto da subordinação a um conjunto de regras, 

normas e leis que estruturam vivências. Logo, ao falar de género como performance, 
é impossível não ter em consideração as instituições que se consagram ao perpetuar 

a ordem sexual estabelecida. É neste sentido que se deve entender a segregação 

espacial como um dos mecanismos pelos quais o grupo com mais poder perpetua a 

sua vantagem, que num contexto ocidental este é o homem branco heterossexual. 

1   Butler, Judith; Op. cit., p.58

Performance de género
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Fig 42. Gaspar Noé, Irreversível 
ca 2002
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Assim, os diferentes espaços têm significados distintos e representam diferentes 
relações de poder que variam com o tempo e o uso, pelo que podemos favorecer 

e facilitar a cumplicidade entre várias realidades que convivem entre si ou gerar 

isolamento e exclusão. Por exemplo, a casa pode ser um lugar seguro ou uma 

prisão; os jardins e parques são, para alguns, um lugar de descoberta e libertação 

(os homens) enquanto que para outros são lugares inacessíveis ou perigosos (as 

mulheres).

Na medida em que é na cidade que se pode encontrar o espaço mais próximo à 

produção e circulação deste poder e controlo, “quando o ponto de vista sobre a 

cidade se dissimula de neutralidade, o que realmente defende é um espaço que se 

reproduz a subordinação dos discursos feministas e que nega as diferenças sociais e 

sexuais, reforçando as linguagens universalizas que contribuem para a perpetuação 

das discriminações que vão contra a diversidade e a pluralidade.”2 Logo, cada 

um carrega consigo um conjunto de aspetos biológicos que condicionam as suas 

vivências sociais na relação com o espaço, e assim condiciona-se a sua construção 

pessoal dentro desta relação progressiva de arquitetura e sexualidade. 

“A maneira como alguém se constrói no mundo real pode usar as mediações e 

os espelhos da arquitetura. Ao criar espaços através dos quais se pode mapear as 

suas relações e nos quais se espelha, poderá encontrar um lugar para si no mundo. 

Entende-se que as ordens do mundo podem querer dizer-lhe o que fazer, o que fazer 

de si mesmo, como aparecer e o que ser, estão cheias de contradições internas. Isto 

ocorre principalmente porque elas tentam-se impor na vitalidade da experiência 

vivida e nunca conseguem realizar essa tarefa. Tendo chegado a esta conclusão, 

pode-se tratá-las como máscaras ou cenários para se usar nas suas performances.”3

Na segunda metade do século XX, associado a uma libertação sexual, verifica-se a 
conformação de diversas subculturas4 dissidentes que se articulam com a performance 
de género. Talvez seja igualmente interessante pensar não apenas como uma 

libertação sexual, mas também como uma produção ou reordenação de imagens 

e estereótipos associados às sexualidades não normativas. Durante este período, 

surgem diversas publicações periódicas que são exemplares desta produção social 

aliada a uma propaganda dentro dos meios de comunicação, fazendo uso da 

arquitetura como cenário nesta codificação.

2   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.137

3   Betsky, Aaron; Queer Space, Op. 
cit., p.139
4   Algumas práticas ou desejos 
sexuais, que previamente eram 
completamente estigmatizados, 
escondidos ou disfarçados mas que se 
foram institucionalizar no que se pode 
considerar como uma subcultura na qual 
se era considerado normal e desejáveis. 
Cf. Butler, Judith, Problemas de Género. 
Feminismo e a subversão de Identidade, 
trad. por Nuno Quintas, Orfeu Negro, 
Lisboa, 2017
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Physique Pictorial5 é um exemplo significativo desta transformação, tendo criado 
ícones do estereótipo masculino dentro de uma hipermasculinização — corpos 

desenvolvidos através do fisiculturismo, profusão de pelos faciais assim como no 

resto do corpo, estereótipos masculinos como camionistas, motociclistas, soldados, 

bombeiros, polícias, etc —, essencialmente como expressão visual, mas também 

como performance. Esta reivindicação da masculinidade teve, sobretudo, os seus efeitos 

na comunidade homossexual, que procurava de forma bastante peculiar combinar 

determinadas práticas sexuais com uma rearticulação de convenções de sexualidade 

e género, numa clara tentativa de se aproximar e afirmar perante a maioria 
normativa heterossexual, como modo de desafiar a sua estigmatização como homens 
sissies6.  

A Playboy, sendo uma revista de entretenimento erótico direcionada para o público 

masculino, é um exemplo relevante de uma publicação periódica que afetou 

extremamente a conduta do género, desde uma representação dos padrões físicos — 

especialmente no caso da mulher — como agir, como seduzir, como ser um homem 

playboy, até aos espaços de habitar e o seu mobiliário. “A revista estava cheia de 

interiores desde o seu primeiro número. Nenhum detalhe é deixado desconsiderado, 

desde a mobília, iluminação, equipamentos eletrónicos e código de vestimenta, até 

à preparação de um bom Martini. (…)”7 Um evidente uso da arquitetura aliada a 

sexualidade, para criar um poder de sedução ainda maior que as próprias playmates, 
criou uma enorme relação entre o design e desejo (erótico), popularizando ou 

recebendo fama através do uso de peças de design de: Georges Nelson, Harry Bertoia, 

Charles Eames, Eero Saarinen, Roberto Matta, Archizoom, Jo Colombo, Eero 

Arnio, Frank Gehry, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Buckminster Fuller, 

etc. Era como se os projetos modernos destes arquitetos e designers funcionassem com 

o sonho da conquista sexual, assim como os seus desenhos que representavam certos 

objetivos sexuais. A Playboy criou, assim, um universo de referências que se serviu 

continuamente do design para criar uma fantasia sexual, numa contínua sexualização 
da arquitetura, “contribuiu mais para a popularização do desenho moderno do que 

as revistas profissionais, revistas de interiores, e até instituições como o Museu de 
Arte moderna. O design não estava apenas representado na revista, como era o seu 

verdadeiro motor”8.

5   A Physique Pictorial era uma revista 
publicada entre os anos 50 e 90, que se 
inseria no grupo das revistas beefcake. 
Revistas publicadas sobretudo na 
América do norte, com fotos de jovens 
atraentes e musculosos, quase nús, 
em poses atléticas. Eram apresentadas 
como publicações dedicadas apenas ao 
corpo e à saúde, contudo o seu público-
alvo era sobretudo o homem gay. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas_de_
beefcake

6   Cf. Bell, David; Perverse Dynamics, 
Sexual Citizenship and the Transformation 
of Intimacy in Bell, David; Valentine, Gill; 
Op. cit., p.304-316

7   Colomina, Beatriz; El interior total, la 
arquitectura playboy 1953-1979 in AAVV, 
1.000 m2 de deseo. Op. cit., p.108

8   Idem, p.119
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Tal como Paul B. Preciado conclui, a pornotopia Playboy teve a sua soberania cultural 

na segunda metade do século XX, onde transformou com vigor as performances de 

género, dentro da sociedade heteronormalizada, com um forte vínculo na arquitetura 

moderna9. Mas com a revolução eletrónica e a explosão da internet no inicio do 

milénio, possibilitou-se ao indivíduo, podendo este ser uma adolescente na ruralidade 

da Rússia ou até um jovem adulto no centro do Porto, a criação da sua própria 

plataforma de exposição sexual. A Playboy perdeu, assim, a sua posição de controlo 

e poder económico-social capaz de transformar símbolos e normas. Na sua opinião, 

mantêm-se neste momento quase como um museu/arquivo da arquitetura moderna, 

um símbolo pan-óptico de transformações sociais cruciais na perceção da expressão da 

sexualidade. 

9   Cf. Preciado, B. Paul; Pornotopía, 
Arquitectura y sexualidad en Playboy 
durante la guerra fría, Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2010, p.194-210

Fig 43. Revista Playboy, Progresso do Playboy
ca Maio, 1954
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Fig 44. Atelier van Lieshout, Sportopia
ca 2001
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Esta associação do género performativo com o desenvolvimento visual do corpo, 

intensificada por uma cultura visual que faz, ou fazia, uso destas publicações eróticas 
referidas, surge carregada de significado. Numa relação direta com o culto do corpo, 
ou de um consumo associado ao desenvolvimento do físico, o ginásio e os clubes 

fitness, assim como os espaços de desporto, ganham uma importância significativa 
como lugares de expressão erótica, mas também lojas de roupa e sexshops, bares e 

saunas deram suporte a este código sexual, que se reflete de maneira significativa, 
mas de forma diversa, relativamente a estas diferentes subculturas referidas.

“Ginásios ou clubes desportivos são, em conjunto, diferentes espaços queer. Aqui o ato 

de cruising torna-se interiorizado a volta de um circuito de máquinas de pesos, onde o 

corpo espelha-se num espaço onde os limites desaparecem. Aqui o indivíduo é tanto 

um flaneur como um objeto de desejo, a trabalhar na paródia do esforço, ao torturar o 

seu corpo sem o magoar. Estes espaços são inteiramente para a exibição do corpo no 

processo de se tornar no seu ideal. Arquitetura desaparece entre vidro e máquinas. 

O ginásio representa a versão vernácula da utopia moderna, onde a realidade 

desaparece em reflexos.”10

Nesta relação de expressão sexual e espaços para o desenvolvimento do corpo, o 

Atelier van Lieshout11, em 2001, desenvolve Sportopia, uma grande instalação que 

incentiva o usufruto de multiplicidade de prazeres, trata-se de uma construção 

em que uso, especialmente o sexual aliado ao desportivo, não é apenas livre, mas 

convidativo de partilha. Este é um lugar composto por três áreas diferentes: uma 

área para o uso desportivo, com variadas máquinas que permitem ir até aos limites 

físicos; uma segunda área sexual, que contém desde um darkroom (semelhante aos 

sexclubs) até elementos ligados ao sadomasoquismo e outras práticas singulares; e uma 

terceira área, situada na parte superior, onde se encontra uma enorme cama coletiva 

que permite juntar mais de trinta pessoas. Um lugar para experiências corporais 

coletivas, onde cada utilizador cria um circuito de produção e consumo centrado no 

prazer pessoal do corpo e na supressão de papéis sexuais. Um grande espaço aberto 

criado para que os corpos se libertem de preconceitos morais e sociais referentes ao 

desejo, que possibilita a realização das mais variadas fantasias fetichistas e sexuais. 

10   Betsky, Aaron; Queer Space, Op. 
cit., p.153-154

11   O Atelier Van Lieshout (1995) é um 
estúdio fundado em Roterdão na Holanda 
pelo artista escultor Joep van Lieshout. 
A auto-suficiência, o poder, a política, 
o corpo e a sua consequente vida e 
morte, são os temas recorrentes pelos 
quais o atelier desenvolve maioria do seu 
trabalho.



Fig 45.  Rem Koolhaas, The baths 
ca 1972
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De acordo com Michel Foucault, o processo de educação do corpo e das suas 

reações, como do espaço e do seu respetivo uso, é inserido e gerido pelas normas 

culturais e práticas sociais. Tais processos são construídos e (re)encenados como 

se fossem naturais, por meio de instituições e dispositivos como a família, escola, 

relações de trabalho, etc.12 Assim, o processo de construção do meio social é 

um processo de construção corporal historicamente situado e perpassado por 

transformações. Logo, algumas partes do corpo correspondem a um espaço que 

é privado e, para certos grupos, o sexo (tanto como anatomia ou prática) também 

ocupa um lugar que é socialmente construído como do domínio do privado e 

doméstico. Assim, sobre essa perceção dentro da norma, qualquer construção de 

uma variação de uma expressão sexual, para além de ser um estigma erótico, assume 

uma vulnerabilidade no sistema moral fortemente associado a uma disciplina de 

corpos. 

A expressão sexual fora do doméstico privado, isto é, aquele que é “o desejo 

que corre na absoluta contramão do desejo socialmente aceitável: aquele 

que é duradouro e ausente de interesse, que une pessoas de sexos opostos e 

socialmente próximas. Um desejo que resulta em casamento, procriação, herança 

e consequentemente, na reprodução de uma sociedade de classes, sementes e 

estratos, diferenças e desigualdades”13, pode-se considerar como um processo de 

subversão de normas, expectativas e desejos e, ao mesmo tempo, uma tentativa de 

rutura e resistência destes mesmos sistemas. Estas práticas desenvolvidas produzem 

deslocamentos e reinvenções dos lugares atribuídos a determinados espaços. 

Produzem outro lugar a partir da possibilidade de múltiplas camadas de perceção, 

experiência e uso do espaço, reconfigurando e apropriando segundo encontros e 
ações momentâneas assim como possibilidades de interação. 

Dentro do apoio às expressões dissidentes, as perspetivas sobre a prostituição e outros 

trabalhos sexuais, como o alterne e o striptease, constituem um fenómeno complexo 

e multifacetado. Certas feministas, como Victoria Woodhull, sustentavam que a 

prostituição representava a livre expressão sexual das mulheres e que o casamento 

era potencialmente pior para estas.14 “É pela existência de outros trabalhos sexuais, 

que não incluem a efetivação de relações sexuais, que há a necessidade de estudar 

outras tipologias que incluam diferentes tipos de trabalho erótico e sexual, como a 

pornografia ou o striptease. Além do caso do alterne ou das operadoras das linhas 

eróticas. (…) Há, pois, uma variedade de trabalhadores (e trabalhadores sexuais) que 

operam em diversos contextos: apartamentos privados, casas de margens, hotéis, 

bares, agências de telefonemas eróticos de valor acrescentado ou contextos da 

indústria da pornografia e, ainda, a rua.”15

12   Cf. Foucault, Michel; A História da 
Sexualidade I. Op. cit., 1994

13   Fry, Peter; Prefácio in Perlongher, 
Nestor; O negócio do michê, prostituição 
viril em São Paulo, editora brasiliense, 
1987, p.13

14   Jolin, Annete; On the backs 
of working feminists: feminist theory 
and prostitution policy, Crime and 
Delinquency, nº40, 1994, p.69

15   Oliveira, Alexandra; As vendedoras 
de ilusões, Estudo sobre a Prostituição, 
Alterne e Striptease, Editorial Notícias, 
Lisboa, 2004, p.111

Os não-lugares do sexo
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Em contrapartida, a feminista Kathllen Barry defende a prostituição como 

uma forma de escravatura feminina. Esta posição, denominada de feminismo 

abolicionista, pretende acabar com todas as formas de prostituição16. Considera 

que a prostituição e toda a indústria do sexo perpetuam a ideologia patriarcal e 

a heterossexualidade hegemónica como práticas que acentuam e suportam as 

assimetrias de género que oprimem a mulher. “As defensoras desta perspetiva 

afirmam que prostituição é um crime contra as mulheres e dão grande relevo ao 
abuso sexual, incesto, violação, agressões, exploração económica e legal, racismo e 

sexismo de que as prostitutas são alvo, tenham sido no passado, simultaneamente, 

como uma reiteração dessa vitimarão e como causa do seu comportamento.”17 

Assim, é defendida a punição dos clientes e dos proxenetas, criando um apoio 

aos trabalhadores do sexo, no sentido de conseguirem uma nova forma de vida, 

tornando a prostituição ilegal, descriminalizando os trabalhadores. 

Argumenta-se uma contradição nesta perspetiva, que em geral defende uma 

libertação de restrições sexuais impostas para as mulheres mas, ao mesmo tempo, 

impõe uma restrição às mulheres que se prostituem. Ou seja, defendem uma 

liberdade sexual, desde que esta não ocorra em troca de dinheiro, e que referir 

a prostituição como escravatura é uma ambiguidade que invalida a palavra das 

pessoas que se prostituem. No entanto, dentro das perspetivas do feminismo liberal, 

que surge nos anos 80 e 90, surge uma nova perspetiva, que vê a prostituta como 

uma trabalhadora sexual com direito a dispor livremente do seu corpo, e encara a 

prostituição como um trabalho como qualquer outro ou como um negócio privado. 

“A prostituição é concebida como um ato de autodeterminação sexual, expressão do 

estatuto de igualdade das mulheres e não um sintoma da sua subjugação.”18 Uma 

defensora desta perspetiva é Camille Paglia, que defende que a prostituta é dona da 

sua esfera sexual e que representa a mulher libertada, cuja sexualidade não pertence 

a nenhum homem, tendo um controlo total do encontro erótico.19 Claro que esta 

perspetiva é também criticada, pois enquanto houver desigualdade, a escolha é uma 

ilusão perigosa, e mesmo que possa ser uma escolha, existe entre escolhas limitadas, 

o que também não quer dizer que não se configure uma exploração baseada no 
género. 

16   Cf. Barry, Kathleen; The Prostitution 
of Sexuality: The Global exploitation of 
Women, Nova Iorque, New York University 
Press

17   Oliveira, Alexandra; As vendedoras 
de ilusões, Op. cit., p.116

18  Idem, p.117

19   Cf. Paglia, Camille; Vampes e 
Vadias, Lisboa, Relógio d’Água, 1997



“Eu tenho consciência de que há algumas trabalhadoras do sexo e algumas 

feministas que celebram o trabalho sexual como libertação. ‘Nós somos aquelas 

que não fazemos [sexo] de graça.’ Eu acho que toda a mulher, de algum modo, já 

sentiu uma ponta de orgulho por isso. Mas isso é exploração – o que não significa 
que seja muito mais degradante do que muitos outros trabalhos. (…) se formos 

decidir que há certos tipos de trabalho que são tão degradantes que as mulheres não 

deveriam realizá-los, então comecemos pelas mulheres que trabalham nos presídios, 

comecemos pelas mulheres que trabalham na polícia, comecemos pelas mulheres 

que estão no Exército. Comecemos por aí, e depois podemos discutir a prostituição. 

É muito hipócrita pensar que há algo pior em vender a sua vagina na rua do que 

em trabalhar na polícia e bater nas pessoas, ou trabalhar nos presídios e ser parte do 

sistema de opressão.”20

20   Federici, Silvia; Our struggle will 
not succeed unless we Rebuild Society 
in SUR-International Journal on Human 
rights, Entrevista cedida a: Ana Moraes e 
Maria A. C. Brant, disponível em: https://
sur.conectas.org/en/silvia-federici/ 
data:05/05/2020

Fig 46.  Toshio Saeki, s/ Título
ca 1945-2019
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De acordo com esta perspetiva, de Silvia Federici, da exploração do corpo inerente 

ao trabalho sexual e da degradação e estigma associado a esta mesma exploração 

que se encontra presente em muitos outros trabalhos que fazem parte do sistema 

opressivo de controlo, considera-se o cenário físico que o trabalhador do sexo pode 

recorrer. Isto é, “as mulheres que se prostituem ou que realizam trabalhos sexuais 

em contextos de interior constituem um grupo heterogéneo no que respeita à maior 

parte das suas características sociodemográficas e das práticas de trabalho sexual.”21 

De modo geral, pode-se afirmar que o interior oferece a possibilidade de um maior 
controlo sobre as condições de trabalho relativamente à prostituição de rua. Claro 

que este controlo e condições se podem afirmar em diferentes níveis, dependendo 
do próprio contexto político/legal e da gestão do próprio espaço. Num contexto 

de apartamento, e numa situação de autogestão, os trabalhadores não costumam 

solicitar na rua, podendo verificar-se aquando de uma aparência menos cuidada, 
fazendo também uso de bares de alterne. Neste caso, o apartamento funciona como 

uma pensão e o local de trabalho verifica-se na rua. 

O uso dos diferentes espaços de apoio ao trabalho sexual são, assim, representativos 

de uma posição socioeconómica, seja esta do agente que vende a ação, como 

daquele que encontra nesta um significado expressivo. De certo modo, a estabilidade 
emocional e visão sobre a sua própria expressão de identidade resultam do peso do 

estigma que se pode associar a estes diferentes sistemas. Na rua, onde as dinâmicas 
são visíveis, o estigma é maior, enquanto no interior menor. Mesmo assim, é 

significativa a diferença da qualidade do interior, ao se associar o trabalho em bar de 
alterne, ou uma mistura com a rua, já carrega maior estigma e influencia a sua visão 
sobre si, assim como a sua posição em vários sistemas sociais, bem como o significado 
destas expressões na sua construção do eu pessoal.

A partir da consciência de expressões sexuais dissidentes, que assim se conformam 

na cidade por circuitos de usos específicos, entende-se o modo como expectativas 
de encontro, trocas e uma procura por uma expressão sexual singular possibilitam 

um modo específico de espacialização da arquitetura. Os circuitos, que se configuram 
em rede, podem ser definidos a partir de domínios e modelos de relação que, 
embora se entrecruzem e sobreponham constantemente, conformam maneiras 

específicas de entender os significados produzidos da experiência. Produzem-se 
relações e significados mútuos em economias eróticas e espaços públicos que valorizam e 
(re)produzem expectativas de género, raça, classe e gerações, a partir de estratégias de 

diferenciação e fragmentação do espaço para grupos de interesses diferenciados. 

21   Oliveira, Alexandra; Da prostituição 
de apartamento na cidade de Lisboa: 
Características e significados, Relatório 
de investigação para GAT — Grupo 
Português de Ativistas sobre Tratamentos 
de VIH/SIDA — Pedro Santos, 2013, p.4
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Para muitos indivíduos não heterossexuais, a libertação sexual está associada a 

uma expressão sexual livre que, de acordo com Michel Foucault, se correlaciona 

com uma procura de identidade pessoal. Entendendo a arquitetura — o entorno 

construído, desde o particular à cidade — como a legitimação das normas sociais, 

e entendendo que estas mesmas normas são construídas através de uma expressão 

sexual heteronormalizada, percebe-se assim que se procede a esta procura de expressão 

em novos lugares que não os normalizados. É significativo perceber como o homem 
não heterossexual atua nesta procura erótica. “De facto, os primeiros espaços de 

conteúdo gay criados na época moderna eram espaços que não podiam ser vistos 

ao primeiro olhar, pois não possuíam contornos claramente definidos e nunca 
duravam mais que o tempo necessário para o ato sexual. Desse modo, através do 

sexo, transforma-se em real um espaço que é essencialmente invisível. São espaços 

construídos permanentemente, pois, ao serem usados, criam-se novas estruturas 

e novas práticas de resistência a partir das quais se constrói o próprio significado 
da sua existência.”22  Contudo, são ações de cruising que se sustentam no espaço 

público como espaço masculinizado, onde persiste o domínio do homem (seja 

este heterossexual ou não), no qual está ausente o olhar feminino. Tratam-se de 

experiências incertas, onde o risco, ansiedade e o medo estão diante do desejo sexual. 

Exercem-se sobre novos códigos de intimidade, onde apenas o prazer do corpo é 

importante, resultando em práticas sexuais impessoais, anónimas e contrárias ao 

poder.

22   Cortés, José Miguel G.; Op. cit., 
p.162

Fig 47.  William Friedkin, Crusing (filme)
ca 1981
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Fig 48 e 49. Kohei Yoshiyuki, S/ Título
ca 1971-1973



Perante uma construção destes circuitos de relação especialistas, a comunidade gay 
masculina foi capaz — o que se pode considerar um produto da sua marginalização 

e repressão — de redirecionar o uso sexual para diversos espaços públicos: parques, 

praias, casas de banho públicas. “O cruising era o mecanismo que possibilitava a 

maior parte dos contactos sexuais entre eles. Era o veículo pelo qual tanto assinalam 

atração sexual quanto caracterizavam a procura por parceiros eróticos. Eles caçavam 

pela afirmação da sua atractividade. (…) em locais de sexo, a sociabilidade era 
minimizada.”23 Estas práticas sexuais, que diferem das propostas de uso normativo, 

permitiram propor uma discussão sobre a metafísica da tradicional e falaciosa 

oposição de conceções como: exterior/interior; público/privado; órgão/função; etc.; 

bem como questionar o sentido do espaço na relação do corpo e dos seus desejos, ou 

da própria ideia de construção de um lugar, de uma cidade, de uma comunidade de 

corpos de desejo. Os indivíduos perdem o seu eu subjetivo e são reconstituídos como 

partes de uma assembleia coletiva, na qual as identidades pessoais são trocadas por 

posições anónimas dentro da multiplicidade de corpos desejantes. 

Os espaços para encontros sexuais entre homens em público costumam ser: 

sanitários públicos de estações de transporte, edifícios semipúblicos como centros 

comerciais, ou em espaços como jardins, parques ou praias. “O desejo do homem 

por outros homens tem criado um panorama de lugares (reais ou imaginários) 

onde o sexo realiza-se em parques, becos, sanitários, paragens de serviço, teatros, 

cinemas, livrarias, bares, saunas e finalmente na Internet”24 Estes cenários têm em 

comum o facto de serem locais de circulação intensa e com uma fragilidade inerente 

associada por Marc Augé à sua condição de não-lugares. Não se podem considerar 

estas práticas como típicas da comunidade homossexual, visto que estas também se 

consideram estigmatizadas por estes, mas comuns de homens — casados ou solteiros, 

heterossexuais ou não heterossexuais — que procuram uma expressão sexual com 

outros homens. Assim, é típico que, numa crescente aceitação social da comunidade 

homossexual, estes se queiram afastar de atitudes que estão fora das normas sociais a 

ser respeitadas. 

23   Braz, Camilo Albuquerque; À 
meia-luz, Uma etnografia imprópria em 
clubes de sexo masculinos, Tese de 
Doutoramento em Ciências Sociais, 
Instituto de Filosofia e Ciências Socais, 
Universidade Estadual de Campinas, 
2010, p.71-72 

24   Holmes, Dave; O’Byrne, Patrick; 
Gastaldo, Denise; Setting the space for 
sex: Architecture, desire and Health Issues 
in gay Bathhouses in International Journal 
of Nursing Studies 44, 2007, 273-284



“Conforme as construções heteronormativas de amor e sexo, mas o pensamento de 

diversas pessoas juntas em um contexto que vai além do romantismo heteronormativo 
e da (hetero)sexualidade masculina, envoltos em novas formas de amor e de sexo, é 

difícil de tolerar.”25

No entanto, ao usar estes espaços públicos como lugar da sua procura sexual, o 

indivíduo situa-se assim numa posição de vulnerabilidade pois, apesar de esse espaço 

se ter convertido num lugar de expressão sexual e liberdade, nunca deixa de ser 

um espaço de restrições e controlo. São espaços que servem para dar livre curso às 

fantasias e aos desejos, mas situados em áreas muito específicas da cidade, lugares 
invisíveis, ao abrigo de olhares que não conhecem estes códigos dissidentes. Em 

relação à vigilância e ao controle sobre o desejo nos espaços normativos, é relevante 
assistir ao videoclipe Outside, de George Michael. Alguns meses antes, o cantor 

tinha sido preso num WC público, em Los Angeles. É uma crítica sobre o sexo em 

público e a vigilância permanente que se exerce sobre qualquer prática (sexual) da 
vida quotidiana. Surge uma mescla de diferentes imagens procedentes de câmara 
de vigilância, com a intenção de evidenciar a omnipresença de um estado pan-óptico 
capaz de controlar qualquer ação. O helicóptero da polícia — simbólico para o 

controlo social — sobrevoa a cidade e vê as coberturas, mas também dentro dos 

próprios edifícios. É o veículo anónimo que vê e controla, que sabe de tudo, pois 

tudo observa, o símbolo da nova sociedade pan-óptica. A tecnologia mais avançada 

põe-se ao serviço da definição e do controlo dos espaços públicos e dos atos 
(sexuais) que as pessoas realizam neles, especialmente dos actos que se afastam dos 

condicionamentos heterossexistas. É enfatizada a estreita relação entre sexualidade, 

arquitetura e vigilância que o Estado pratica, sobre um desejo que não deve ser 
mostrado, muito menos exercido. No entanto, George Michael termina o vídeo a 

mostrar como os polícias que perpetuam este sistema pan-óptico não podem evitar os 

seus próprios desejos — um paralelismo com o guarda prisional de Un chant d’Amour 
de Jean Genet — como uma crítica a um sistema de controlo de pessoas que é criado 

e perpetuado por pessoas que, a seu ver, são passíveis de uma expressão discordante 

da norma. 

25   Bell, David; Valentine, Gill; Op. cit., 
p.315

Fig 50. Alvin Baltrop, The piers
ca 1980’s
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“Em termos gerais, a masculinidade é um mecanismo valorizado e evidenciado 

pelos agentes na busca de parceiros. Assim, elementos corporais importantes para 

a conformação de tais performances, por exemplo, da postura ao movimentar-se, da 

voz, da exposição genital, além disso das formas de usar o corpo, são relevantes na 

medida que indicam pistas, caminhos e possibilidades para as práticas sexuais ou 

eróticas a serem desenvolvidas.”26

Esta valorização de uma hipermasculinidade performativa é acompanhada por um 

modelo socialmente construído e homogeneizado da homossexualidade — que 

eventualmente é valorizado negativamente, já que toma por princípio uma 

incoerência entre sexo biológico e performance/identidade de género — que muitos 

indivíduos não compartilham ou rejeitam. A afirmação de tal hipermasculinidade é 

feita em detrimento da desvalorização de certas performances ou identidades sexuais 

relacionadas com uma esfera mais feminina. Assim, alinham-se certas performances 
com o possível exercício sexual em espaço público, e consequentemente, com a 

produção e articulação destes lugares na cidade.

500 sq ft é uma instalação de Prem Sahib27 inspirada pelos Vauxhall Pleasure Gardens, 
operacionais entre 1732 até 1859, que continham pavilhões e passagens que se 

transformavam em espaços transgredidos depois de escurecer. Esta instalação foi 

colocada num parque público de Londres, dentro de uma zona histórica e residencial 

que se encontra em rápida transformação. A instalação consiste numa estrutura que 

representa uma possível planta de um T1 dos novos edifícios que surgem em torno 

do parque, sendo que 500 square feet tem sensivelmente 46.5 metros quadrados. Existe 

uma clara referência na escolha dos materiais e em toda a estética/atmosfera criada 

por Sahib que remete para a cultura dos sexclubs, com os painéis negros de união 

metálica, numa disposição labiríntica típica dos darkrooms. Este trabalho é uma 

oportunidade para refletir sobre noções de segurança e controlo, mas essencialmente 
sobre a essência destes próprios espaços transgredidos, do que já foram no decorrer 

da história e do que poderão ser agora.

26   Oliveira, Thiago de Lima; Um 
circuito chamado desejo, notas sobre 
os pontos de pegação em João Pessoa 
in Política & Trabalho, revista de ciências 
sociais nº44, Janeiro/Junho 2016, p.309

27   Prem Sahib (1982) é um escultor 
sediado em Londres que trabalha 
essencialmente dentro de narrativas 
Queer, com um acordo minimalista. 
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Fig 51. Jindřich Štyrský, Collage #5
ca 1933
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Vários trabalhos de Sahib são uma clara alusão a esta cultura de clubes noturnos 

e lugares de expressão sexual. Podemos verificar em Grand Union, a sua primeira 

exposição individual, várias esculturas com um interesse significativo. Sweat 
Panels, mostram pequenos pontos de resina em painéis de alumínio para sugerir 

condensação na parede, resultantes de corpos em movimento. Numa série de colunas 

revestidas com azulejos de cerâmica, alude a determinados espaços de sexo como 
saunas, termas gays, ou até espaços públicos transgredidos como casas de banho. 

Mostra uma sala com apenas um colchão revestido num material plástico negro, 

habitual destes locais de economia sexual como as saunas. Estes trabalhos de Sahib 

possuem um poder vicário que permite viver, de certo modo, estes espaços num 

ambiente controlado, limpo e calmo. “Ele trabalha de modo em que um acordo 

implícito foi feito entre artista e público para interpretar o método particular da sua 

escultura como indexação de um conjunto particular de políticas de identidade.”28

Denota-se que estas estratégias, de homens que procuram outros homens, para 

usar o espaço urbano como lugar de encontro sexual, transformam-se (ainda 

que muitas vezes de modo inconsciente) num questionar da ordem social que 

regula a sexualidade, sendo a arquitetura um dos seus dispositivos. Ao fugir do 

controlo de uma masculinidade normativa, que impõem as suas opções como as 

válidas, rejeitando outras práticas de se relacionar sexual e espacialmente, este 

uso apropriador de determinados espaços, que se pode considerar de certo modo 

resistente, desafia a heteronormatividade que governa o uso das cidades. Uma vez que 

possui um certo carácter transgressor ao ignorar as normas sociais, estes indivíduos 

substituem estas mesmas normas por códigos específicos centrados no prazer e 
expressão corporal. 

Por conseguinte, seguindo a premissa discutida anteriormente de que o lugar existe 

na medida em que o espaço é utilizado, cada lugar possui a sua própria lógica 

de reprodução, os seus próprios modos de produção, bem como as suas próprias 

condições de existência. Como nos adverte o antropólogo George Chauncey, “não 

existem espaços sexuais gays ou heterossexuais, apenas espaços ocupados para 

diferentes usos que constituem diferentes lugares”29. Assim, espaço, performance e 

género alinham-se num jogo do qual o uso determina a razão prioritária do lugar, 

de forma a que estes circuitos urbanos não estejam de modo algum acabados, mas, 

pelo contrário, estejam em constante reinvenção e, simultaneamente, oferecem aos 

indivíduos a possibilidade de se reinventarem, ao se inserirem em novas lógicas e 

práticas expressivas.

28   Artista John Walter sobre Prem 
Sahib in Walter, John; Alien Sex Club, 
Educating audiences about continuing 
rates of HIV transmission using art and 
Design, Tese de doutoramento com a 
Universidade de Westminster, 2016, p.73

29   Chancey, George; Privacy Could 
only be had in Public: Gay uses of 
the Streets, in Sanders, Joel; STUD, 
Architecture of Masculinity, Princeton 
Architectural Press, Nova York, 1996, 
p.240
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Fig 52. Sir Lawrence Alma-Tadema, Os banhos de Caracalla
ca 1899
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Locais privados para 
expressões seguras
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Fig 53. Alvin Baltrop, Christopher Street Piers
ca 1970s
Fig 54. Alvin Baltrop, Street scenes in BW
ca 1970s
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“Nas cidades ocidentais contemporâneas, o poder ainda está intimamente associado 
à produção e ao consumo de mercadorias, e com o homem branco que se identifica 
como heterossexual e não pertence à classe trabalhadora, dita de classe baixa. É 

apropriado e exercido, no entanto, por meio de mecanismos nos quais as pessoas que 

são oprimidas num aspecto (por exemplo, como classe trabalhadora ou não branca) 

poderão beneficiar de uma outra opressão de outro modo (por exemplo, como 
homens). Estes padrões complexos e contraditórios foram produzidos, reproduzidos e 

contrariados nas estruturas espaciais das sociedades ocidentais. Incluindo de maneira 

significativa o ambiente construído, uma consciência espacial e a experiência 
vivida.”1 

Os espaços da cidade — bairros, locais de trabalho, etc — durante a industrialização 

eram formados através de construções com base no género, raça e de etnia. Todos 

eles presumiam e reproduziam uma troca heterosexualizada domesticada física, 

emocional e material, criando uma associação ao crescimento da importância 
da esfera pessoal na comunidade burguesa com o desenvolvimento de novas 

subjetividades e crescentes expectativas, tanto individuais como coletivas, para 

satisfação. Isto significou que as pessoas podiam explorar identidades e comunidades 
baseadas na possibilidade de papeis dissidentes e práticas não conformadas. 

Muitas expressões e ações que pertenciam à não conformação tornaram-se 

normativas e, ironicamente, como descreve Foucault, representavam ou eram o meio 

para desenvolver o seu eu pessoal e uma potencial identidade.2 As experiências/

expressões sexuais tornaram-se extremamente dissecadas, principalmente pela 

comunidade médica e, assim, categorizadas, constituindo parte de um dispositivo 

da sexualidade, cuja menção se tornava num ato de monitorização. A própria 

proliferação da compreensão da experiência homossexual levou a uma consciência 

homossexual entre algumas pessoas, o que se tornou ameaçador para as relações de 

género que constroem as nossas cidades. 

Contudo, estas experiências e contradições variam, dependendo de relações sociais 

e espaciais. Entre o homem e a mulher, por exemplo, a distinção na vida doméstica 

resulta numa diferença significativa das suas possibilidades, visto que a mulher tende 
(na performance de género que lhe é associada) a viver o espaço doméstico como um 

trabalho não remunerado, dando-lhe pouca autonomia diária para usufruir do 

tempo pessoal em coordenação com um trabalho remunerado fora deste espaço. 

Em oposição, o homem tende (na mesma medida performativa) a exercer o espaço 

doméstico como um exercício de autoridade e valores patriarcais, e a sua saída para 

o espaço social como um consumo de experiências cómodas articuladas com um 

trabalho remunerado. Consequentemente, a liberdade para explorar alternativas 

de expressão sexual é, talvez, maior para o homem, especialmente no espaço de 

controlo masculinizado da cidade.

1   Knopp, Lawrence; Op. cit., p.154

2   Cf. Foucault, Michel;  A História da 
Sexualidade I. Op. cit.

Através do privado para a comunidade
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Fig 55. Catherine Opie, Domestic
ca 1999

Adicionalmente, é interessante verificar uma série documental fotográfica de 
Catherine Opie — referida anteriormente pela sua obra relativa à identidade 

sexual e de género e o espaço físico que o indivíduo pode ocupar — denominada de 

Domestic, na qual Opie representa casais lésbicos e grupos de proteção/inserção social 

da mulher em contextos de violência doméstica. Esta série é fundamentalmente sobre 

a ideia de comunidade e de como estas são formadas e identificadas, aludindo à 
própria artista sobre “o indivíduo dentro da construção de uma comunidade”3. Neste 

sentido, remete-se para a presença/necessidade de determinados espaços que se 

tornam lugares seguros, onde algumas expressões dissidentes encontram afirmação. 

Analisando as fotografias, é difícil perceber uma relação direta com o ambiente 
próximo exterior (o bairro, outras casas, rua, cidade) num sentido mais amplo. Num 

primeiro momento, reflete-se sobre a possibilidade de este mundo doméstico privado 
se encontrar fechado em si, onde não existe nenhum interesse aparente de contacto 

com o mundo exterior e/ou o público que se move além destes espaços. No entanto, 

é neste distanciamento, ou até mesmo encerramento, que o trabalho transforma o 

seu significado para evidenciar o posicionamento que algumas pessoas, associadas 
a certas expressões dissidentes da normativa, têm que optar por uma liberdade 

individual e coletiva. 

3   Catherine Opie in http://www.
regenprojects.com/exhibitions/catherine-
opie3/press-release data: 30/10/2019
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“Estas imagens destabilizam tanto o espaço em que se encontram como a percepção 

hegemónica que se tem dele, e por meio delas cria-se um espaço sexuado lésbico 

onde até agora havia sido o lugar de omnipresença heterosexista por antonomásia: o 

lugar das famílias bem pensantes.”4 Com efeito, Cortés confere como este trabalho 

evidencia a criação de um cenário até então inexistente, com a necessidade e desejos 

que isso implica. 

Num estudo exploratório sobre os significados da experiência do striptease masculino, 

que uma porção significativa das clientes valoriza a prática como um momento 
de socialização entre amigas. Considerando que é possível a sobrevalorização 

desta socialização devido à presença de homens que assumem um papel ativo, ou 

até agressivo, em contextos de recreação noturna heterossexual, com objetivos de 

conquista amorosa ou sexual. Tal contribui para que as motivações relacionadas com 

o aspeto sexual associado ao striptease masculino estejam ausentes desta valorização.5 

Isto é, aludindo ao trabalho de Opie, que se debruça sobre a formação de 

comunidades insulares femininas, que se pretendem afastar de um sistema patriarcal, 

é interessante como se pode verificar uma tendência na procura de socialização 
segura de se afastarem do controlo masculino. Mesmo que apenas por umas horas, 

constroem lugares sociais altamente sexualizados através da performance dócil masculina. 

Contudo, deve-se salientar outra perspetiva, estudada por Carolina Marques e 

Alexandra Oliveira, num estudo sobre mulheres clientes de striptease masculino, 

que estas mulheres que sobrepõem a socialização com as amigas à experiência 

erótica que o lugar oferece, representam “uma interiorização dos papéis de género 

tradicionais, na medida em que, uma valorização exacerbada da componente sexual, 

violaria as expectativas associadas a esses papéis.”6 Ou seja, admite-se a perspetiva de 

um reforço dos papéis de género vigentes na sociedade dominante, segundo os quais 

a mulher é sexualmente passiva e não se enquadra com naturalidade nestes contextos 

eróticos/sexuais. Assim, as participantes podem assumir um discurso que revela 

uma interiorização dos papéis de género, indo, portanto, ao encontro daquilo que 

se espera que seja um comportamento feminino, nomeadamente no que se refere à 

sexualidade e à sua procura expressiva fora do espaço doméstico e privado.  

4   Cortés, Jose Miguel G, Op. cit., 
p.173

5   Cf. Petersen, David; Dressel, Paula; 
Gender Roles, Sexuality, and the Male 
Strip Show: The Structuring of Sexual 
Opportunity. Sociological Focus, 15, 
151-162

6   Marques, Carolina; Oliveira, 
Alexandra; Mulheres Clientes de 
Striptease Masculino: Um estudo 
exploratório, sobre os significados desta 
experiência in Actas do IX congresso 
IberoAmericano da Psicologia, 
2ºCongresso ordem dos Psicólogos 
Portugueses 2014, p.1076
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Fig 56. Robert Mapplethorne, Joe, NYC
ca 1978
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“Os espaços de encontro sexual semipúblicos — desde o resort de luxo até o bordel, 

os bares nas nacionais, as saunas, os gays darkrooms, discotecas e bares, masmorras e 

espaços BDSM, as sexshops — são sistemas sociais altamente ritualizados. São âmbitos 
onde a iniciação e transgressão — e o próprio reconhecimento do espaço — atuam 

como motor de desejo: determinada iluminação, o odor, a música — e os protocolos 

de higiene — formam parte de uma arquitetura informal. Estão desenhados para 

práticas determinadas e são reguladas. Todos eles são espaços de representação que 

refletem as mitologias de grupo e perpetuam-se, esporadicamente, incorporando 
algumas novidades. Todos estes lugares para o sexo, que visitamos pessoalmente, 

foram categorizados e incorporados no nosso imaginário sexual através da cultura e 

da imagem erótica e pornográfica.”7

No que toca à expressão erótica, o mercado configura-se como uma rede de serviços 
e bens. Desde sexshops, espaços de prostituição, próteses que vibram, bares, clubes 

privados, livros, filmes, revistas e pessoas, a oferta de materiais culturais produzidos e 
distribuídos com base em conhecimentos teóricos e procedimentos sexuais é imensa. 

Estes produtos e espaços, mais do que ilustrar a vida sexual dos indivíduos, exploram 

todas as diferenças sociais através de uma motivada diferença de bens, conforme 

sugere Maria Filomena Gregori:

“Trata-se antes de um processo de direções variadas que implica de um lado, a 

articulação entre  libertino, auto-estima, ginástica e prazer, perdendo, assim, o seu 

sentido clandestino anterior; de outro, a constituição de etiquetas para os praticantes 

a partir de convenções de género e de sexualidade”8

A criação de categorias específicas na oferta do mercado contemporâneo erótico 
remete para diferentes processos estabelecidos por práticas de consumo e gestão, 

e relaciona-se com a mesma estratégia de produção de espaços diferenciados para 

pessoas diferenciadas. Sugere-se que estas práticas de consumo acabam por agregar 

pessoas específicas através da partilha de determinados interesses, símbolos e 
atributos. Assim, não é possível reconhecer uma comunidade homogénea de uma 

expressão dissidente da normativa, mas circuitos que se estabelecem a partir de 

interesses, estilos, práticas e modos de se relacionar produzidos por pessoas que, 

ainda que partilhem por vezes os mesmos desejos, podem classificar-se a si mesmas, 
assim como os outros, de forma distinta. Tal relaciona-se não só com designações 

físicas (leather, bear, gay, etc) mas também com formas de apropriar o espaço, redes de 

relação, estigmas, estratégias, preferências e performances. As pessoas que se inserem 

em determinados grupos categóricos, e que em si também os produzem, diferenciam, 

assim, os espaços que ocupam e significam.

7   Ferré, Rosa; Tres en la cama. 
Espacios de la sexualidad contemporánea 
in AAVV, 1.000 m2 de deseo. Op. cit., 
p.126

8   Gregori, Maria Filomena; Da 
vida baunilha aos êxtases no erotismo 
contemporâneo, Prazeres perigosos, 
erotismo, género e limites da sexualidade 
in Revista de Antropologia USP, Abril, 
2018
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A prostituição e outros trabalhos sexuais, como o alterne e o striptease, constituem 

um fenómeno complexo e multifacetado. A diversidade dos serviços sexuais em 

relação aos espaços que se inserem, assim como dos seus agentes, é notoriamente 

variável, aplicando-se a diversos níveis de expressão, assim como a uma estrutura 

socioeconómica. “Em cada categoria de serviço apresentam-se alternativas para 

todos os níveis de exigência e para qualquer preço. Encontram-se locais luxuosos, 

bonitos, limpos, cuidados, com atendimento atencioso e com um serviço caro, mas 

encontram-se, também, sítios pobres, feios, sujos, claustrofóbicos, rudes e com serviço 

barato.”9

A divisão segundo as expressões que se oferecem em determinados espaços 

privados permite falar em bares e casas. De acordo com Alexandra Oliveira, no 

grupo dos bares, encontram-se três categorias: de alterne, de striptease e de saída. O 

comum destes espaços é que a sua gerência é geralmente feita por agentes que não 

são os trabalhadores sexuais, sendo sistemas de rotação, em que não existe uma 

independência de serviços do trabalhador, e uma performance laboral que tem que 

ser seguida para continuar no sistema. Muitos destes espaços possui, no mínimo, 

alguma espécie de licença que lhes permite funcionar como espaços comerciais de 

porta aberta, ainda que com alguma gestão de entrada. As casas, como espaços 

privados, compreendem aqueles em que as mulheres trabalham de forma muitas 

vezes independente e de autogestão laboral. Também se verificam espaços em que 
existe uma gerência da qual dependem as trabalhadoras, contudo é possível verificar 
uma maior independência na gestão das condições laborais, assim como espaciais, 

podendo mesmo assumir-se que quando se verifica uma gestão patronal muitas 
vezes esta é realizada por outros (ex) trabalhadores do sexo. É preciso considerar 

que existem variados locais que, apesar de não se dedicaram a práticas de trabalho 

sexual, acolhem os seus agentes nas ações de angariação de clientes, ou para efetuar 

as relações já combinadas, como, por exemplo, hotéis e pensões, um bar ou discoteca 

que não se desenvolvem comercialmente através destas expressões, mas permitem 

serem locais de sedução com intuitos comercias.

Relativamente à organização das casas privadas, que dependem exclusivamente 

da gestão do trabalhador, a organização do espaço, assim como a sua localização, 

dependerá das capacidades socioeconómicas do trabalhador, assim como do seu 

método de trabalho. Isto é, um trabalhador que se limita à interação online e anúncios 

publicados, terá uma maior liberdade na escolha de localização do seu espaço de 

trabalho, assim como das suas próprias condições laborais. No entanto, quando 

se verifica um uso da rua como local de angariação de clientes, a localização do 
apartamento estará dependente da proximidade de uma zona conhecida pela 

prostituição de rua (muito provavelmente central na cidade e de custo relativamente 

elevado em comparação com as margens da cidade), assim como do preço efetuado 

neste local. 

9   Oliveira, Alexandra; As vendedoras 
de ilusões, Op. cit., p.187

O mercado erótico



Fig 57. Larry Sultan, Sharon Wild
ca 2001
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As casas de prostituição que se gerem através uma entidade patronal não são 

tão comuns no caso português, verificando-se mais no interior do país, em zonas 
relativamente remotas à margem da lei, que alimentam determinada região de 

diferentes localidades10. Existindo muitas vezes num sistema de conhecimento, 

nestes casos não se verifica uma procura ativa destes trabalhadores ou até mesmo 
das próprias entidades. “Algumas destas casas são muito luxuosas, funcionam 

em vivendas, bem equipadas com vários serviços e espaços — por exemplo, a 

possibilidade de visionamento de vídeos, saunas e bar —, e direcionam-se para 

clientes de nível socioeconómico elevado.”11 A existência de uma organização 

que gere este mercado permite a criação de um espaço e condições de trabalho 

relativamente superiores a quem se gere sozinho. Contudo, a independência 

na escolha e controlo do trabalhador sobre a sua expressão de serviço é 

significativamente menor, mesmo em comparação com os trabalhadores de sexo de 
rua. 

“No caso dos bares, que se refere poderem ser de alterne, de striptease e de saídas, 

pode existir a combinação de vários serviços num só. Isto é, num bar de alterne, além 

deste serviço, podem decorrer espetáculos de striptease e ser possível que as mulheres 

saiam para ter relações sexuais em outros locais.”12 É comum encontrar espaços que 

contenham pequenas salas, ou pequenos espaços anexos ao bar, separados por uma 

cortina, com zonas fisicamente delimitadas. Estes espaços de reserva, associados a um 
custo de aluguer, têm como objetivo proporcionar um maior recato ao cliente, apesar 

de a privacidade ser usada como uma fonte de rendimento. Em Portugal, devido à 

ilegalidade do lenocínio, é comum que as gerências destes locais apenas retirem um 

rendimento do aluguer do espaço, e não do uso através do sexo comercial que se 

pode vir a proporcionar.

Existe uma enorme diversidade nestes espaços privados comerciais, sejam estes de 

alterne ou striptease, existem, contudo, alguns aspetos comuns. “São locais com pouca 

luz, com música ambiente calma e romântica, existem sempre espelhos nas paredes, 
todos têm mesas pequenas (apropriadas para comportarem duas pessoas), os sofás 

são estreitos para que o cliente e a alternadeira fiquem fisicamente próximos, existe 
uma pista de dança para onde estão viradas as mesas”13 São espaços que se inserem 

numa hierarquia social/económica, e absolutamente hierárquicos das suas divisões 

espaciais, principalmente os bares de strip, visto que estes têm o acréscimo de possuir 

palcos e passarelas centrais, com determinadas características arquitetónicas (barras 

metálicas verticais ou circulares penduradas, camas ou canapés) que apoiam as 

coreografias eróticas associadas, ocupando assim uma posição central na performance 
do lugar. 

10   Cf. Santos, Cruz; A prostituição em 
Portugal nos séculos XIX e XX, Historia, 
41, p.2-22

11   Oliveira, Alexandra; As vendedoras 
de ilusões, Op. cit., p.189

12   Ibid

13   Idem, p.192
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Fig 58. Brunswick Monogrammis, Cena de um Bordel
ca 1537

Tal como já foi descrito, no caso português, é recorrente que estes espaços não 

apoiem a troca sexual dentro das suas instalações, considerando-se, assim, lugares de 

saída e contrato, passando-se a realização do ato sexual num outro espaço, podendo 

este ser um hotel, ou até mesmo uma casa privada14. Neste sentido, muitos destes 

hotéis não promovem ou controlam este uso dos seus espaços, podendo apenas 

acabar por lucrar indiretamente através de contratos informais — em geral, impostos 

pelo trabalhador —, que se refletem num acréscimo do custo do quarto ou, por 
exemplo, na garantia de que será efetuado um (ou vários) pedido(s) de room service. 
Alexandra Oliveira classifica estas de expressões, e a relação entre trabalhador do 
sexo e espaços de hotelaria, como uma espécie de proxenetismo moderno.15

Posto isto, depreende-se que as ações do trabalho erótico e sexual num interior 

privado são influenciadas pelo espaço onde se realizam. Na propria expressão existe 
como reflexo do contexto do local e da geometria do espaço e, consequentemente, 
do sistema em que se insere. É interessante verificar que, nestas relações de trocas, 
o desejo, assim como o seu significado pessoal e expressivo, é completamente díspar 
nos intervenientes destas trocas, podendo até considerar-se inexistente, na sua grande 

maioria, na perspetiva dos trabalhadores do sexo. Neste sentido, estes tornam-se 

apenas agentes objetificados que permitem uma expressão dissidente por parte de 
quem procura usufruir destes serviços.

14   Cf. Santos, Cruz; Op. cit., p.2-22

15   Oliveira, Alexandra; As vendedoras 
de ilusões, Op. cit., p.195
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Fig 59. Autor desconhecido, Studio 54
ca 1977-80
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“Sobre a importância do espaço queer: Um lugar para estar onde todos podem 

praticar na sua totalidade, o seu género e a sua identidade sexual. Na cidade, há a 

criação do espaço queer através de uma comunidade queer, que pode ser conseguida 

por indivíduos da própria cidade ou de fora desta, mas que partilham a descoberta 

da cidade como o lugar onde podem fazer o seu lar. A criação ativa do espaço queer, 
contribui para a segurança.”16

Neste sentido, indivíduos de expressões dissidentes da normativa procuram criar 

os seus espaços de sociabilidade e vivência, que podem ser coletivos ou de uma 

subcultura específica, mas que são fundamentalmente espaços para uma livre 
expressão de identidade ou até mesmo sexual. Esta procura, através da experiência 

do deslocamento marginal da sua própria sexualidade, tanto no espaço da cidade 

social e cultural como no espaço doméstico familiar, é um processo em constante 

transformação, sendo que o mecanismo normativo é evolutivo e suscetível ao 

contexto social, político, histórico, cultural, etc., construindo por oposição estas 

expressões marginais.

“Para a maioria das pessoas cujas sexualidades foram marginalizadas por meio 

de uma experiência de desejo sobre o mesmo sexo, que, portanto, sentem ou são 

levadas a sentir-se queer; viajam grandes distâncias de modo a potenciar o contacto 
com o próximo. Os espaços atravessados, os espaços habitados e nos quais se vive 

— aos quais se adaptam, criam e, algumas vezes, reconstroem — têm uma enorme 

influência no modo como se chegam a expressar. Sobreviver queer, por mais invisível 

que seja, exige saber como se expressar num território hostil, seja este físico, cultural, 

ou teórico.”17

A alta perceção do risco e de oportunidades emergentes que envolvem cenários 

físicos, promove outras criações espaciais para gestões dissidentes na geografia da 
cidade. Estes espaços comerciais tornam-se espaços de trocas de afetos e relações, 

mas também de sociabilidade, em que determinados subpadrões sociais, assim como 

performances específicas, são associados, desde os contactos mais simples — ou até 
mesmo a falta de contacto — entre duas pessoas, numa complexidade de grupo, 

ou até mesmo numa sucessão progressiva de diferentes expressões. Cidades e até 

terrenos mais naturais têm vindo a suportar diferentes camadas e, muitas vezes, 

transações sociais contraditórias relacionadas com uma convivência, amor e sexo 

dissidente que envolve e está entre locais.

16   Goldstein, Katie; Queer Homes in 
a Non-Queer World in McNeil, Elizabeth 
(ed) et al; Mapping queer Space, Editora 
Parlgrave macmillan, Arizona, EUA, 
2018.273

17   Ingram, Gordon Brent; Marginality 
and the Landscapes of erotic Alien(n)
ations in Ingram, Gordon Brent (ed), Et 
al; Queers in space, Communites, Public 
Places, Sites of Resistance, Bay Press, 
Seattle, 1997, p.27

Febres noturnas
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Sobre a procura das forças que motivam e transformam determinados espaços e 

lugares associados e expressões dissidentes da normativa na sociedade, Gordon Brent 

Ingram18 argumenta que a presença desta marginalização está sempre presente 

com base em normativas que não estão estáticas, mas que se relacionam na sua 

mutação, contribuindo para a formação de sistemas de contacto, identificação e 
movimentos, até de uma certa alienação erótica. Dentro destas dinâmicas, que 
respondem à dominação de um modelo heterossexual, produzem a formação de 

redes de expressão — especialmente em tempos de uma organização normativa mais 

repressiva. Afirma mesmo que, a seu ver, a base dos processos de construção destes 
lugares se alimenta desta dissidência que leva a uma alienação interna e ambiental.

De acordo com George Chauncey19, os espaços considerados noturnos, 

principalmente os bares, funcionam quase como uma extensão do próprio espaço 

público. Surgem com determinadas vantagens para estas expressões dissidentes, 

como espaços seguros de um policiamento social. Estes espaços (bares ou discotecas) 

podem surgir de base para um determinado grupo categórico/temático (leather, 
BDSM, lésbico, gay, etc) ou serem apropriados no decorrer do tempo, através de 

diferentes eventos que, de maneira progressiva, trabalham com as políticas da 

gestão do local e/ou decorrem de transformações urbanas que afetam a zona em 

que determinado local se insere na cidade. Por exemplo: a abertura de um espaço 

para um uso de expressão sexual (como uma sauna, um cinema porno ou um 

darkroom) pode alterar o conjunto de clientes que frequentam os bares ou discotecas 

próximas. Da mesma forma, a existência de uma residencial (onde o aluguer à hora é 

característico) nas redondezas de um café ou bar, por norma atrai clientes associados 

à prostituição20.

“Durante a segunda metade do século XX, vários descobrimentos técnicos e uma 
predisposição cultural levou com que a cultura da dança construísse uma série de 

espaços altamente tecnológicos. Não foi um processo unificado, pelo contrário, estes 
espaços de carácter heterodoxo surgiram de forma espontânea e reproduziram-se 
organicamente.”21

Neste período da segunda metade do século XX, estas práticas dissidentes encontram 
nas festas de circuito a possibilidade de se potenciarem, produzindo contactos e 

relações que se multiplicam, mas também que se diferenciam de um resultado que 

difere do sexual. Em Nova Iorque, na sauna Continental Baths, em 1970, foi onde 

foram celebradas as primeiras festas de dança que levaram os prazeres corporais a 

outro plano22. Tanto a sauna como a pista tinham um claro componente erótico, 

mas esta última desativava as práticas sexuais habituais nestes estabelecimentos. “Era 

como fazer amor em abstrato. Um orgasmo que fazia implodir o corpo oferecendo-

lhe um novo significado.”23 A experiência espacial desta cultura de dança leva ao 

utilizador prática que se opera através da materialidade corporal — uma experiência 

erótica coletiva que expande os parâmetros efetivos.

18   Cf. Idem, p.30-32

19   Cf. Chauncey, George; Op. cit., 
p.247

20   Cf. Oliveira, Alexandra; Mundo da 
prostituição. Estudo etnográfico, Tese 
de doutoramento pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, 2005, p.113

21   Esteve, Pol; Total Space in AAVV, 
Night Fever, Designing Club Culture 
1960-Today, Vitra Design Museum, 2018, 
p.131

22   Cf. Lawrence, Tim; Dance Floor 
Transformation: Counterculture, Post-
Industrialism, and Environmental Design in 
New York City during the 1970s and early 
1980s in AAVV, Night Fever, Op. cit., p.91
23   Esteve, Pol; Haver el amor en 
abstracto in AAVV, 1.000 m2 de deseo. 
Op. cit., p.137
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Fig 60. Autor desconhecido, Rave num armazém
ca 2016

“Apesar da grande variedade que estes espaços apresentam, todos se constroem 

através de três tipos concretos de tecnologias: acústicas, psicotrópicas e lumínicas. 

Juntas ativam um tipo de experiência espacial que se repete em todos eles e que, 

apesar de todos as diferenças, permite-nos entendê-los como um espaço único.”24A 

experiência da cultura da dança faz o sexo redundante, pelo menos durante a 

expressão na sua prática. Os novos corpos sintéticos são um produto e querem 

participar numa nova forma de ser compreendidos. O regime visual que define 
a cultura da dança rege-se por um flash que acaricia o corpo intermitente. Os 

seus movimentos descompostos adquirem, assim, uma dimensão erótica-sintética 

que constrói uma sexualidade deslocada do sexo. O protagonista, assim como o 

espectador, fundem-se nas experiências corporais dentro destas festas.

24   Esteve, Pol; Total Space in AAVV, 
Night Fever, Op. cit, p.131
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Ainda que conformem públicos e sociabilidade diferentes, os lugares produzidos 

por bares e discotecas tornam-se num movimento necessário para uma espécie 

de consagração de um possível aparecimento de locais onde as modalidades 

de interação são distintas da dinâmica noturna e social destes ambientes. 
Assim, cinemas porno e saunas são interpretados como produtos de demandas 

especializadas, como resultado das necessidades de um público específico que, 
usualmente, não se reconhece ou não se sente confortável num contexto de 

socialização de bar e, consequentemente, discoteca. É neste contexto que se pretende 

introduzir aquilo que se define como locais comerciais para encontros sexuais, que se 
figuraram como cinemas porno, darkrooms, saunas, clubes de swing, etc.

Recorrentemente, entra-se nestes locais através de um contexto urbano próximo, 

ou no que se pode considerar algo relativamente perto para uma deslocação rápida, 

o que se verifica em certos estudos etnográficos, como os de Thiago Oliveira25 e 

Camilo Albuquerque Braz26. Tal pode ter alguma justificação de posicionamento ao 
se considerar o declínio de determinadas áreas centrais, resultando na oportunidade 

de múltiplas ocupações, mas também de uma facilidade de permissão da 

comunidade local.

“As condições ideais para uma sauna:

 1. Incluir características que protegem o participante;

 2. Providenciar amplo acesso a bons parceiros sexuais e um cenário a um 

preço razoável;

 3. Promover uma conhecida, partilhada e organizada realidade dentro da 

oportunidade da estrutura;

 4. Vincular a experiência;

 5. Incluir uma atmosfera agradável;

 6. Incluir um cenário físico que promove relaxamento e conveniência.”27

Ao perceber a estrutura destes espaços específicos, mais desenvolvidos para a procura 
de um desejo seguro, consegue-se perceber o impacto significativo que estes locais 
tinham (como as saunas e cinemas porno) e que, de alguma maneira, ainda têm, ao 

servir como instituições sociais que permitiam encontros casuais, comunicação entre 

indivíduos que partilhavam ideologias similares e momentos eróticos, assim como 

sexuais. Uma vez que ofereciam espaço para atividades individuais e/ou coletivas, 

também promoviam o encontro anónimo. 

25   Cf. Oliveira, Thiago; Engenharia 
erótica, Arquitetura dos prazeres, 
Cartografias de Pegação em João 
Pessoa, dissertação para obtenção do 
título de Mestre em Antropologia da 
Universidade Federal da Paraíba, 2016, 
p.89-92
26   Cf. Braz, Camilo Albuquerque; Op. 
cit., 2010

27   Tattelman, Ira; The meaning at the 
Wall, Tracing the gay Bathhouse in Ingram, 
Gordon Brent (ed), Et al;, Op. cit., p.391

Entre a projeção e o vapor
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Fig 61. Autor desconhecido, Times square porn
ca 1980s
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“Saunas (termas) sempre foram lugares onde atividades partilhadas ocorrem. Na 

cultura grega, romana, islâmica, japonesa, finlandesa, e turca (entre outras), agiram 
como espaços de encontro, repouso, e estimulação comunal, ritual e física. Como 

uma tipologia de edifício, têm-se historicamente adaptado as diferentes comunidades 

que as usam; estão abertas ao justapor de atividades e interpretação.”28

Um dos princípios do espaço da sauna é a clara transição, ou o processo de 

transição, que se inicia quando se entra. Um indivíduo dificilmente entra com 
objetos do exterior, apenas com a sua roupa, a qual é obrigado a retirar para se 

apresentar apenas de toalha — fornecida usualmente pela gerência do espaço. 

Idilicamente, tenta-se eliminar as barreiras que separam as pessoas. Ao despir-se, 

novas experiências tornam-se possíveis ao abandonar parte de uma identidade visual. 

Outros locais, como bares, clubes, cinema porno e associações podem promover 

o desenvolvimento de um certa subcultura associada, enquanto que a sauna torna 

evidente uma liberdade e uma asserção ao direito de ser. 

A entrada nestes locais comerciais, principalmente as saunas e cinemas porno, está 

sujeita a alguma triagem — ninguém entra sem se anunciar. A entrada é feita por 

uma porta sólida, muitas vezes com uma campainha, para um espaço de transição 

onde se pode comprar o acesso — muitas vezes vários espaços funcionam como 

clubes de sócios onde é possível pagar uma cota anual, ou até mensal, para se tornar 

membro; o que pode beneficiar de alguns privilégios ou até facilitar o processo de 
admissão diário — através de um balcão que muitas vezes se encontra parcialmente 

escondido, atrás de grades ou de um vidro escuro. É interessante verificar que 
muitos destes espaços praticam diferentes valores conforme a situação em que o 

indivíduo se apresenta. Por exemplo: distinção entre género, se se apresenta sozinho 

ou acompanhado, com alguém do mesmo sexo ou sexo oposto, em grupo, etc. É 

até mesmo possível negar a entrada em alguns casos, quando o espaço se insere 

numa expressão dissidente específica: como alguns clubes de swing onde a entrada a 

solteiros é negada; ou a discoteca Berghain, em Berlim, conhecida como um espaço 

de referência do Techno29, mas também pelos seus backrooms e espaços de sexo livre, 

notoriamente conhecida pela difícil admissão, pela recusa de grupos, ou onde se 

avalia através da identidade visual de cada pessoa o nível de dissidência, ou melhor, 

de não normatividade. 

28   Idem, p.391-392

29   Techno é uma forma de música 
eletrónica de dança que surgiu nos 
Estados Unidos, mais concretamente 
em Detroit. A sua origem foi promovida 
pela minoria social afro-americana no 
qual se associava inicialmente, sendo 
que progressivamente foi apropriada 
pelas comunidades queer. Fonte:https://
pt.wikipedia.org/wiki/Techno Data: 
10/03/2020



Fig 62. Pierre Venant, Continental Baths
ca 1970s

Esta disjunção espacial, desde o espaço mais público/exterior até ao mais privado/

interior, do estranho ao participante, da antecipação do desejo à expressão do prazer, 

é um mecanismo em vigor para quem procura proteção de um estigma público 

ou até mesmo uma possível extorsão monetária com base neste mesmo estigma30. 

É um mecanismo que permite uma segurança na expressão sexual, que difere 

consideravelmente da procura por uma expressão sexual em público, onde existem 

outros mecanismos de proteção em vigor, mas onde o medo — ou a vontade — da 

exposição é uma peça fundamental neste jogo. 

30   Cf. Goffman, Erving; Estigma, 
Notas sobre a Manipulação da Identidade 
Deteriorada, trad. Márcia Leite Nunes, 
Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1975, 
p.84-97



O cinema porno ocupa um lugar relevante nos espaços que 
suportam diferentes expressões dissidentes, sendo de uma profunda 
relevância, visto que difere no propósito do seu desenho, isto é, 
se frequentemente determinadas expressões dissidentes ocorrem 
em perversão do uso normativo do lugar, como no cruising ou na 
prostituição de rua. No cinema porno, a norma é uma ação que 
acompanha uma expressão sexual completamente livre. O cinema 
Zero Tabus faz parte de uma cadeia nacional de cinemas porno, com 
espaços no Porto, Braga e Aveiro, sendo que este está localizado no 
Shopping Center Brasília1.
Da perspectiva de inserção urbana, este tipo de espaços comerciais 
encontra-se muitas vezes na proximidade de espaços semelhantes, 
funcionando num sistema de comunicação em que um indivíduo 
se consegue deslocar a pé com relativa rapidez. Pode estimular 
ou estar associado a uma determinada condição urbana de trocas 
eróticas/comerciais, aumentando, por exemplo, a disponibilidade 
da prostituição de rua durante o horário de serviço do local, ou 
amplificando os espaços de cruising nas proximidades.  de 
relevante interesse perceber que, neste caso, é evidente que este 
cinema se torna numa espécie de motor/agente de um conjunto de 
espaços de cruising dentro do mesmo centro comercial2. Para além 
do cinema porno, afere-se dentro do mesmo edifício uma loja de 
produtos eróticos e vários lugares de cruising, bem como um clube 
de swing na sua proximidade.

1. Localizado na área 
circundante da Praça 
Mouzinho de Albuquerque, 
popularmente conhecida como 
rotunda da Boavista. Zona de 
forte presença comercial e 
empresarial, assim como de 
relativa proximidade ao pólo do 
Campo Alegre da Universidade 
do Porto.
2. O Shopping Center Brasília 
é popularmente conhecido 
como um hot spot de 
encontros sexuais anónimos 
entre homens. É um local de 
relativa decadência, visto que 
muitos dos seus espaços 
comerciais se encontram 
encerrados, er ficando se 
que apenas se assegura 
o com rc o s gn ficat o 
no contíguo das entradas 
associadas à Rua da Boavista 
e à Praça Mouzinho de 
Albuquerque, sendo que é 
possível encontrar zonas 
desertas, até mesmo de 
acesso interdito, no interior do 
centro comercial.

Apontamentos sobre um cinema porno 
como motor de um sistemaZero Tabus



Em baixo: Corte Longitudinal; Planta piso 0; Planta piso -1
Afere-se que, dos vários sanitários que o edifício dispõem, apenas o 
sanitário no piso térreo e de posição relativamente central se encontra 
de uso disponível. Tal pode ser um resultado da conveniência das lojas 
que ainda se encontram em funcionamento neste circuito, ou uma 
medida tomada pela equipa de segurança na prevenção de expressões 
nsurgentes  ste san tár o atua como ponto de recon ec mento do u o 
e oferta de possibilidades, sendo que geralmente as ações se deslocam 
para as diversas caixas de escadas disponíveis nas zonas abandonadas, 
ou para o cinema porno no piso -1. 

Em cima: Axonometria  Ilustrativa
O preço de admissão é de 10€ para 

homens e gratuito para mulheres, sendo 
este o mais caro dos 3 cinemas porno 
do centro do Porto, possuindo ainda o 

horário mais alargado. 

Peephole de vidro espelhado

Cabine equipada com televisor, gloryholes, 
peepholes e produtos de higiene 

Antecâmara de acesso para pagamentos 
e aquisição de contraceptivos

Cabine entre darkrooms, equipada com 
gloryholes, peepholes e cama individual 

Acesso e saída por portas diferentes, 
com possivel aquisição a

cacifos gratuitos 

Quarto completamente escuro 
de livre acesso

m d ersas o ser a es, er fica se 
que o espaço central de circulação se 

mantém relativamente livre de ação, 
podendo-se iniciar o contacto que, em 

geral, se desenvolve numa cabine ou 
darkroom.  Considera-se como uma zona 
neutra, em que antes de qualquer contato 

s co  necessár o er ficar os c d gos 
de desejo e consentimento, iniciando-
se sempre a ação com o olhar. Nesta 

l g ca, parece ue estes mesmos s na s 
de consentimento desaparecem com a 
pr pr a perce o sual do espa o, ou 

seja, dentro de um darkroom ou cabines, 
torna-se relativamente aceitável o contato 

incial físico, por um indivíduo ou vários, 
antes de qualquer consentimento. No 

caso de recusa pela outra parte, podendo 
esta ser uma pessoa ou um grupo, esta 
terá de ser mped da fis camente ou terá 
que ser verbalizada a falta de interesse.

Em cima: Esquema de luminárias
Em baixo: Esquema de zonas escuras

Em cima: Esquema de oferta dos espaços
GloryholesPeepholes Televisores

Em baixo: Planta de ação
 o erta c nematográfica  do controlo 

da gerência, não havendo escolha livre 
do cont udo pornográfico em e o,  
mesmo dentro das cabines individuais.

3. Das 6 cabines todas contêm gloryholes 
e peepholes entre elas, assim como alguns 
produtos suplementares lubrificante; 
preservativos; toalhitas ;  destas cabines 
disponibilizam televisores que exibem 
conteúdo porno, sendo estes as únicas 
fontes de lu  do espa o; destas, apenas  
cabine se elege como de casal, enquanto 
as outras se caracterizam como individuais. 
A cabine sem televisor está localizada 
entre darkrooms, disponibilizando uma 
cama (superfície elevada com um colchão 
revestido num material plástico negro do 
g nero de vinil .

A morfologia espacial é caracterizada pela presença de 6 cabines3 que 
possibilitam o seu encerramento, um espaço que se assemelha a um 
cinema numa posição central, e diversas zonas distintas de darkrooms. Em 
geral, todos os espaços são relativamente escuros, existindo momentos 
de escur d o ntensa, er ficando se uma lum na o pontual de tom 
a ermel ado, numa pos o relat amente a a, contra paredes e d s r as 
completamente negras - um ambiente típico destes locais. Os televisores em 
constante funcionamento acabam por funcionar como fontes sonoras que 
se misturam com as diversas ações, tornando-se impraticável depreender 
quantas pessoas e que ações convivem no interior. 
A admissão é efetuada através de um pagamento, o que pode ser indicativo 
de um estatuto s c o econ m co do u o e da o erta do lugar, tornando se 
menos e press o a re u nc a o em com um poder econ m co menor

Sexshop

Sanitário
Zero Tabus Caixas de 

escadas
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Fig 63. Pierre Venant, Continental Baths
ca 1970s

“Certo, aqui vai — nenhum homossexual que se preze respeita o sexo em locais 

públicos, mas vamos lá ver, é divertido... O perigo aumenta a aventura. A caça, o 

cruising, o encontro, um ótimo jogo. E depois, muito provavelmente, sexo fácil, é 

isso.”31

O sucesso de tais espaços de prazer pode estar associado à invisibilidade para quem 

não os frequenta. Nos Estados Unidos “a situação começou-se a alterar, contudo, 

com a descoberta do VIH e a ação do governo relativamente à SIDA. A existência 

destes espaços e toda a cobertura mediática tornou-os míticos. Como se o VIH fosse 

transmissível por determinadas atividades sexuais presentes nestes lugares, e a SIDA 

como uma condição que se desenvolve fora que se usou para interromper com estas 

atividades comerciais.”32 Esta resposta do governo americano estava focada numa 

visão homofóbica sobre estes lugares dissidentes, e não numa clara compreensão e 

instrução da própria infeção, contribuindo para uma estigmatização e encerramento 

de muitos destes espaços. Na Europa central, em países como a Holanda e a Bélgica, 

o governo reagiu ao surto de infeções promovendo a educação sobre uma expressão 

sexual devidamente protegida e segura, trabalhando com e nos próprios espaços 

onde estas expressões ocorriam livremente.

Partindo da nostalgia e da necessidade, da existência destes lugares, mas 

essencialmente do desejo de vindicar uma expressão sexual livre, foi constituída 

uma variedade de oferta em muitas das grandes cidades do mundo ocidental. Com 

limites e barreiras mais obscuros e imprecisos, festas temáticas surgem como lugares 

que variam na sua localização, desde apartamentos alugados a clubes normativos. 

Surgem em espaços fechados, sinuosos, ou apenas escuros, nas traseiras de um bar, 

ou até na cave, no qual o acesso é restrito. Embora estes espaços representem um 

novo interesse sobre diferentes expressões sexuais, e exista uma variedade significativa 
relativamente às subculturas existentes, não se encontra uma abertura e diversidade 

dentro dos próprios espaços. A maioria das pessoas permanece vestida e exprime 

limites pessoais mais intensos, o que dificulta uma expressão de sociabilidade.

31   Carta para um forum aberto: Sex in 
public Places, editado por Larry Carlson 
in Vector, Vol 3, Noº6 (May, 1967), p.15 
in Humphreys, Laud; Tearoom Trade, 
Impersonal sex in public places, Aldine 
Transaction, New Brunswick (USA), 2008, 
p.59

32   Walter, John; Op. cit., p.49



Fig 64. Karl Bulla, The Ariston sauna
ca 1910

“O movimento constante através do labirinto de paredes carrega uma presunção 

de disponibilidade; o desenho das saunas promove o cruising. Com alguns guias que 

orientam a própria posição, o espaço neutraliza os pontos de referências típicos. Em 

vez o corpo individual torna-se promitente. Circular pelos espaços torna-se uma 

escolha deliberada, uma série fluida de encontros e procuras. Pode também ser uma 
experiência vergonhosa e humilhante — tentar encontrar alguém antes do momento 

certo.”33

A obra de Prem Sahib é referida novamente para um entendimento artístico do 

que pode ser a materialidade associada a muitos destes sexclubs. São ambientes 

escuros, sem janelas, com iluminação com recorrências néon, pequenos espaços 

compartimentados por estruturas de cor preta, com juntas de peças metálicas 

standard. Materiais têxteis como o veludo e o couro são o mais comum, se bem que 

este último é o mais frequente visto que é de uma manutenção higiénica simples. É 

evidente que em locais com a presença de líquidos (chuveiros, jacuzzi, piscina, quartos 

temáticos para urofilia) e vapor (sauna, banho turco) se utilize o azulejo que, na 
grande maioria das situações é simples (sem nenhum padrão e monocromático). 

O próprio artista, que usa estes espaços como referência na materialidade e 

na temática de todo o seu percurso, refere como estes espaços eram locais de 

confluência de diferentes comunidades. Como, na sua experiência, eram espaços 
comunitários, seguros, em que o sexo fazia parte do próprio design. Muitos destes 

espaços cederam sob a progressiva passagem desta procura de expressão sexual 

dissidente para o campo do virtual, “mas o apetite destas pessoas — que pretendem 

explorar expressões sexuais não normativas — por um espaço aonde ir, para se 

sentirem seguros e para se expressarem, ainda está presente”34

33   Tattelman, Ira; Op. cit., p.402

34   Cf. Loiseau, Benoit; A walk through 
the ruins of East London’s queer spaces 
with artist Prem Sahib, disponível em: 
https://www.sleek-mag.com/article/a-
walk-through-the-ruins-of-east-londons-
queer-spaces-with-artist-prem-sahib/ 
data: 03/03/2020
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Fig 65. Pol Esteve e Marc Navarro, Atlas de Plantas, Darkrooms
ca 2007
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Pol Esteve e Marc Navarro compuseram no ano 2006 um atlas de tipologias de 

alguns darkrooms de Barcelona através do levantamento de 15 espaços. A proposta 

nasceu de um projeto mais amplo, um atlas de plantas, que estudava a função que 

exercem determinadas formas arquitetónicas num contexto específico: espaços 
encerrados para multibanco, provadores, nichos de cemitérios e os darkroom para 

encontros sexuais anónimos. 

“Estes espaços quase não mobilados incluem elementos estruturais de relevância 
semântica para o êxtase coletivo. A audácia de revelar estas plantas de outro 
modo invisíveis, tanto para outsiders como para insiders, joga com a ironia de uma 

profanação intencionada. A escuridão é aqui mapeada através de uma localização 

exata dos pontos de luz e monitores de televisão que projetam filmes pornográficos. 
As complexas partições (painéis, pilares, esquinas…) e dimensão elaborada de cada 

abertura (corredores, passagens, gloryholes…) são os elementos básicos que definem 
estes espaços labirínticos de desejo”35 

Podem-se considerar estes espaços como uma recusa de funcionar dentro e 

fazer parte do que Foucault chama a sociedade de controlo e um mecanismo da 

sexualidade36. Estes espaços, assim como certos parques, praias, sanitários, paragens 

de serviço, cinemas cornos, determinados bares e saunas, são muitas vezes chamados 

repugnantes e a residir fora do social. No entanto, é a natureza da sua localização, 

do seu desenho e das suas possibilidades de ações sexuais ligadas ao risco que 

intensificam o poder e o prazer do encontro erótico. Para parafrasear Bataille, estes 

espaços são necessárias arquiteturas de excesso que permitem o desejo de se libertar 

de si mesmo das restrições da vida quotidiana37. 

Nas palavras de Pol Esteve: “Todas as séries de desenhos das plantas elaboraram-se 

sem alterar as condições específicas do contexto. Neste caso — espaços de desejo 
— as implicações seriam uma perceção visual limitada, a qual ultrapassamos ao 

conduzir o processo antropomorficamente. O uso deste sistema de medidas heterodoxas 

não implica que a recolha de dados não foi rigorosa; nós não demos nenhuma 

concessão para interpretações, assim porque o sistema final de representação do 
nosso objeto de estudo não as permitia.”38 Este catálogo destes locais, que estavam 

ativos em 2006, quase se torna numa peça arqueológica, pois a maioria destes 

sucumbiu na competição com as aplicações que facilitam encontros anónimos nesta 

nova era digital do Word Wide Web. 

35   Pascual, Daniel Fernández; Spaces 
of Desire, disponível em: https://www.
deconcrete.org/2012/02/11/spaces-of-
desire/ data:15/02/2020

36   Cf. Foucault, Michel; Vigiar e Punir, 
Op. cit.

37   Cf. Bataille, Georges; Op. cit.

38   Ferré, Rosa; Tres en la cama. Op. 
cit p.123
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No plano das práticas e do jogo da conquista, a masculinidade realizada pela maioria 

dos frequentadores destes espaços é central na economia performativa de género nestes 

locais comerciais, alargando-se tanto para o espaço público como para o espaço 

virtual associado. Esta masculinidade é um modelo, ou um padrão, já discutido 

anteriormente, que se relaciona com o reiterar de certos gestos, condutas e aparência 

que, no contexto local, estão vinculados a uma imagem ampliada de um estereótipo 

macho.

Ser macho surge neste contexto como sinónimo de não assumir uma orientação 

sexual que se diga publicamente homossexual, funcionando, assim, um dissenso 

entre o desejo e o assumir de orientação sexual a partir de sistemas de coerência que 

definem a heterossexualidade e as expressões dissidentes. Na lógica de Preciado39, 

estas performances surgem como argumentos a respeito da heterossexualidade como 

um regime compulsório aquando da produção da normalidade de género. Sobre 

a discussão da possibilidade de uma unidade social de constituição de género, que 

toma como base uma matriz que produz uma coerência entre sexo-género-desejo, 

Judith Butler afirma:

“(...) a coerência ou a unidade interna de qualquer um dos géneros, homem ou 

mulher, exige assim uma heterossexualidade estável e oposta. (...) Esta concepção 

de género não só pressupõe uma relação casual entre sexo, género e desejo, mas 

sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o género, e que o género reflete ou 
exprime o desejo. Supõe-se que a unidade metafísica dos três seja verdadeiramente 

conhecida e expressa num desejo diferenciado pelo género oposto — isto é, numa 

forma de heterossexualidade oposta.”40

Numa análise sobre estas performances, que se observam não apenas nestes espaços 

comerciais para encontros sexuais, mas também noutros espaços públicos, 

compreende-se que estas não podem ser pensadas apenas com perspetivas sobre 

masculinidade, mas também considerando outros marcadores sociais de diferença 

como raça-cor, orientação sexual, geração, aparente posição socioeconómica e ainda 

a origem. Há um evidente uso deste sistema de avaliação que é posto em prática 

nestes espaços.

“São estas identidades que, nos primeiros momentos, determina a forma como 

cada um dos atores envolvidos é classificado e posicionado no jogo das trocas. As 
classificações que sempre se referem a tributos externos, visualizáveis na construção 
da imagem dos atores, seja por meio do corpo enquanto materialidade, repor meio 

da performance ou da voz, um importante agente no processo de classificação.”41

39   Cf. Preciado, Paul B.; Manifesto 
Contrassexual: práticas de subversão da 
Identidade. Edições nº1, São Paulo, 2014

40   Butler, Judith; Problemas de 
Género. Op. cit., p.45-46

41   Nascimento, Silvana; Oliveira, 
Thiago Lima; Op. cit., p.49

Perceção de um mecanismo



As masculinidades, como qualquer sistema de interpretações de diferença, remetem 

para uma materialidade corporal que não é inata, mas avaliada a partir de diversos 

sistemas de valorização; “são contingentes, históricas e produzidas em meio a 

relações de poder que se estabelecem em meio a qualquer relação. Todavia, como 

relações de género constituem relações com implicações específicas, produzindo 
efeitos distintos na vida das pessoas.”42

Muitos destes sistemas constroem-se através de caraterísticas físico-geográfica dos 
espaços e pelas suas reverberações noutros níveis de realidade, especialmente no 

mundo online. Tais considerações possibilitam também perceber a paisagem que 

se designa neste sistema a um nível performativo. Nestas dinâmicas de trocas sexuais 
estabelecidas nestes pontos comerciais, estas categorias são lidas como dispositivos 

de segurança, ou seja, os presentes são categorizados na perceção de potenciais 

parceiros ou até mesmo indesejáveis e perigosos do ponto de vista da saúde. Parte-

se do pressuposto de que nestes espaços, existindo um preço de entrada, há uma 

triagem que separa o risco de furto ou até violência física que muitas vezes existe 

nestes encontros casuais, quando se encontram em espaço público. 

42   Oliveira, Thiago; Engenharia erótica, 
Op. cit., p.117

Fig 66. Alvin Baltrop, The Piers 
ca 1970s
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Dentro da pluralidade de relações dentro destes espaços privados, surgem duas 

perspetivas43. A primeira associa-se à extensão da repressão de expressões dissidentes, 

continuamente a esconder a possibilidade de diferentes comunidades e a suprimir o 

seu envolvimento com o político-social.

Esta primeira perspetiva assenta no poder institucional como algo mais poderoso que 

o indivíduo, e de certa maneira estes espaços privados comerciais para expressões 

dissidentes são desenhados pela sociedade para conter e dar uma falsa satisfação. 

Os corpos são inscritos dentro de um desejo sexual dissidente e pouco mais. Pela 

submissão ao estigma de participar num sistema proibido, o utilizador auto isola-se, 

transformando a estimulação em privação. Esta ideia de espacialização como clausura 

parece ganhar força quando comparada com as perspetivas de Foucault sobre os 

poderes disciplinares de certas instituições como prisões ou asilos.44 Contudo, as 

saunas não são uma instituição que se insere na noção foucaultiana, mas algumas das 

suas ideias sobre o corpo disciplinado em confinamento correlacionam-se.

Uma segunda perspetiva assenta na oportunidade de interação com outros num 

cenário altamente produzido — dentro da ideia de heterotopia de Foucault45 — onde 

é possível encontrar um lugar seguro para uma experiência partilhada. Assim, 

considera-se, que estes espaços não silenciam comunidades. Pelo contrário, permitem 

a emergência de paridade para se expressar fora do controlo repressivo da sociedade, 

ou seja, do espaço público da cidade. Estes espaços estruturados — principalmente 

aqueles cujo processo de admissão era transitivo de um panorama espacial, e com 

pontos de referência num sistema comunitário que apenas os iniciados conseguem 

perceber — formam uma comunidade que é difícil de produzir fora das paredes 

destes lugares.

43   Cf. Tattelman, Ira; Op. cit., p.403-
404

44   Cf. Foucault, Michel; Vigiar e Punir, 
Op. cit., p.178

45   Cf. Foucault, Michel; Of other 
Spaces, Op. cit.

Fig 67. Bill Mickown, Pisces Health Spa
ca 1981
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“Durante muito tempo encontrar o equilíbrio entre o público e privado têm 

sido um grande problema. A dificuldade é que os limites entre esferas políticas, 
sociais e pessoais da vida contemporânea estão em constante alteração, ou a ser 
alteradas. As margens são extremamente difíceis de detetar, muito menos controlar, 

e onde se deve vigiar as fronteiras entre a paixão pública e a consciência privada, 

ou entre necessidades privadas e indiferença pública, estão longe de seguras. No 

crescente complexo universo cultural e moral, característico da nossa incerteza de 

vida, a definição de limites é difícil, e assim um conflito de limites é praticamente 
inevitável.”46

Dentro destes espaços é forçada uma (re)avaliação e uma reconstrução social, 

cultural e pessoal em rutura com os modelos exteriores. Estes cenários, muitas 

vezes chocantes, podem conduzir a uma reconstrução de sexualidades ou, pelo 

menos, desafiar o patriarcado e o controlo heteronormativo. Com alguma relação ao 

conceito de heterotopia, apresentado anteriormente, de como certos cenários/sistemas 

desenhados de propriedades específicas e controladas, das entre-relações espelhadas 
e refletidas do exterior, mas de alguma maneira neutralizadas e suspensas, ou até 
mesmo invertidas. Este uso dissidente, que promove a continuação destes espaços, 

oferece de maneira consequente uma expressão e visibilidade coletiva que poderá 

tender para um processo de auto-desmarginalização47 de um desenho de arquitetura 

opressora.

46   Bell, David; Perverse dynamics, 
sexual citizenship and the transformation 
of intimacy in Bell, David; Valentine, Gill; 
Op. cit., p.304

47   Cf. Tafuri, Manfredo; Projecto e 
Utopia: Arquitectura e desenvolvimento do 
capitalismo, trad. de Conceição Jardim 
e Eduardo Nogueira, Editora Presença, 
Lisboa, 1985

Fig 68. Daru Sulakauri, Bassiani (Techno Club)
ca 2019
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Fig 69. Michael Lavine, Club Kids no Limelight
ca 1992
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Considera-se, então, que estes espaços surgem para contrariar a insegurança 

que pode advir da opressão geral da sociedade que se representa espacialmente. 

Devido à emergência de diferentes espaços, redes e sistemas que se justificam nestas 
dissidências, a cumulação de diferentes expressões torna-se única e específica, 
tornando-se volátil e vulnerável. É sobre a sua trajetória que se deveria debruçar a 

reflexão e reconstrução, para garantir que tais sistemas, e por vezes comunidades, 
se mantenham viáveis ou até mesmo que se comecem a proteger e enriquecer as 

relações pelas quais muitos percorrem e atravessam grandes distâncias físicas e 
virtuais. 

Para parafrasear Henri Lefebvre, corpos produzem lugar ao introduzir direção, 

rotação, orientação, ocupação, e ao organizar, através de gestos, rastos e marcas.48 

Nesta capacidade de expressão, mesmo em espaço privado, mas com o poder da 

relação de paridade de dissidência, contribui para a criação de um sistema de 

expressão caracterizada como invisível, mas visível para quem o frequenta, que não 

reside e também não pode ser representado por estes edifícios e espaços, mas pela 

existência destas expressões.

Por conseguinte, infere-se como o sexo dissidente pode operar como uma forma de 

crítica social. Todos estes espaços privados/semipúblicos apresentados constituem 

um cenário para uma busca erótica segura, substituindo dinâmicas normativas de 
poder, reproduzem, reconfiguram e redefinem novas relações. O erotismo destas 
expressões sexuais dissidentes faz uso da ironia e da simulação no seu jogo, seja qual 

for o papel desempenhado: de dominante ou submisso; exibicionista ou voyeur; ativo 

ou passivo; etc. Estas trocas e transições antípodas subvertem a ideia de expressão 

dominante. Ao separar-se da estrutura sexual e social do mundo exterior, e jogar 

com ela, parte do seu mecanismo torna-se visível, e consequentemente esta perceção 

desfaz o mito que envolve os dispositivos que conduzem o normativo. Uma vez que 

se entra nestes sistemas, assim que se participa nestes lugares (de desejo), as normas e 

modelos da sociedade podem ser percebidos com mais clareza e, assim, ser questionadas. 

48   Cf. Lefebvre, Henri; Op. cit.



O cruising não é exclusivo de espaços públicos. É interessante 
verificar o ue pode suceder uando determinadas características 
ar uitect nicas se confirmam, mesmo dentro de um local 
completamente privado, de acesso restrito, ue implica uma 
inscrição de membros associada a uma cota mensal/anual. Ou seja, 
mesmo em circunst ncias de completo controlo, determinadas 
expressões dissidentes surgem. ste espaço é um de dois 
balneários masculinos do ginásio om Sucesso ealth Club1. ste 
estudo é essencial na perceção de como determinadas políticas de 
gestão do espaço podem facilmente alterar a fre uência de uso2. 
Um lugar com uma fre uência diária relativamente elevada, viu o 
seu fluxo de uso diminuir drasticamente, passando de uma certeza 
constante de ação para um uso dissidente esporádico.
Na sua essência, este espaço representa a privacidade para os 
seus utentes ue, mesmo em p blico, o usam para trocar de roupa 
e guardar os seus pertences, mas também para se despirem  e 
muitas vezes permanecerem despidos en uanto usufruem de outras 

ualidades espaciais ue o sítio oferece: a sauna; o banho turco; a 
sala de descanso e relaxamento; os chuveiros. Um espaço em ue 
o exibicionismo e o voyeurismo, por norma, passam completamente 
despercebidos, assegurando-se facilmente com o olhar a vontade 
sexual.

1. Localizado na praça do 

Bom sucesso, no terceiro 

andar do edifício empresarial 

em frente ao Mercado do 

Bom Sucesso. Zona de forte 

presença empresarial, assim 

como de relativa proximidade 

ao pólo do Campo Alegre da 

Universidade do Porto.

2  t  fina s de 2 , este era 
um dos poucos ginásios que 

serviam esta área, fortemente 

utilizado por jovens estudantes 

que habitam ou estudam 

nas proximidades, assim 

como por profiss ona s ue 
diariamente se deslocam para 

esta zona. Com a abertura de 

pelo menos 3 ginásios, com 

novas instalações e preços 

semelhantes ou até inferiores, 

muitos dos seus membros 

antepuseram estes novos 

espaços, principalmente a 

geração mais jovem, com um 

poder económico, em geral, 

inferior. 

Apontamentos sobre cruising num 

balneário de um espaço privado



Em cima: Planta de ação; Corte Transversal
O estar nu, ou de toalha, é uma condição 
evidentemente associada ao lugar que se 
estuda. Mas não é, em si, indicativa de uma 
vontade de expressão. Um olhar demorado, 
assim como a permanência, é um requesito 
para o crus ng  m momentos de a o u o, 
o tempo dedicado a esta busca erótica pode 
ultrapassar o tempo dedicado ao exercício.

Em cima: Corte Longitudinal
A diferença deste lugar é que advém de 
outras motivações de uso. Enquanto que nos 
sanitários públicos o motivo da presença é a 
procura erótica, aqui, a base do uso está no 
exercitar do corpo que o ginásio representa. Ou 
seja, vai-se ao ginásio fazer exercício e talvez 
se cruise, mas vai-se propositadamente ao 
sanitário público para satisfazer um desejo.

Em baixo:
Axonometria  Ilustrativa

Observa-se que, estando dentro da sauna, ou do espaço de descanso, é 
possível controlar as dinâmicas de circulação do espaço3 devido às aberturas 
de vidro que ambos os espaços possuem nas suas respetivas portas. 
Na sauna, é ainda possivel controlar o espaço dos cacifos graças a um 
espelho que se encontra próximo da sua entrada. Uma vez que existe uma 
grande diferença de luminosidade entre o exterior e o interior da sauna, é 
praticamente impossível ver de fora para dentro, visto que quem se encontra 
na luz não consegue ver para o escuro. Assim, o espaço junto à porta é 
privilegiado para um maior controlo de quem se aproxima. 

 mesmo se er fica com o an o turco, mesmo este n o possu ndo ual uer 
visão para o exterior, pois, apesar de possuir uma porta de vidro, não se afere 
nenhum ângulo singular. A diferença de luminosidade, assim como a alta 
presença de vapor, é tão intensa que, ao transpor o espaço, é difícil distinguir 
o que está a acontecer no seu interior.4

os per odos de ma or u o, at ng ndo um p co cons derá el durante o fim 
de semana, tornava-se relativamente difícil encontrar um lugar disponível 
para um par, muitas vezes existindo a necessidade de esperar fora destes 
espaços ou de se deslocarem em par para o único chuveiro individual5 que 
não possui divisórias de vidro com outros chuveiros, único lugar onde se torna 
imperceptível quantas pessoas estão dentro.

3. Aliando-se deduções lógicas como: se 
um indivíduo sai vestido (tanto com roupa 
desportiva ou de rua) da zona dos cacifos, 
é lógico que vai sair do balneário e não se 
dirige à sauna nem ao banho turco; quando 
sai nu, ou de toalha, pode dirigir-se aos 
chuveiros mas, se trouxer consigo uma 
garrafa de água, dirige-se a estes espaços 
(que rondam os 50ºC) para potencialmente 
interromper (ou juntar) a ação; quando 
alguém entra no balneário, dirige-se sempre 
à zona dos cacifos primeiro, apresentando-
se de costas para estes sítios.
4. Portanto, reconhecer se já se 
encontra alguém neste mesmo espaço, 
principalmente do lado direito à entrada, no 
oposto da dire o da lu  que se reflete do 
exterior é praticamente impossivel
5. As ações, em par, dentro do chuveiro, 
apresentam-se com um elevado risco de 
descoberta, visto que não há nenhum 
controlo sobre possiveis aproximações.

Estas próprias expressões de desejo dissidente  
podem, assim, inserir-se numa rotina associada 
ao ginásio, sendo que este é normalmente um 
espaço de frequênia relativa, acabando por 
cr ar uma rela o de afin dade ou con ec men-
to com os indivíduos que frequentam o mesmo 
espaço, na mesma rotina. Assim, nem sempre 
se er fica o anon mato t p co do cru s ng, ue  
é mais frequente nos sanitários públicos.

spel o ue re ete a ona dos cac os

Única cabine que permite mais que 
uma pessoa 

Em baixo: Esquemas de ângulos e 
áreas de visão da sauna

Em cima: Esquemas de lúminárias e 
zonas escuras

Abertura da porta da sauna 
com vidro

Zona de ângulo-morto de entrada no 
banho turco



Fig 70. Alvin Baltrop, The Piers
ca 1970s
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Desejo no espaço público 
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Fig 71 e 72. Mark Robbins, Utopian Prospect
ca 1988
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“Esta transformação particular de organizar diversos homens dentro de um espaço 

confinado, anónimo e de uso passageiro, onde a exposição de elementos corporais 
escondidos do corpo masculino era uma recorrente da rotina do local, contribuiu 

para criar um fluxo dissimulado sexual no espaço público. Os urinóis, que em tempos 
foram construídos como um símbolo de higiene urbana e supremacia masculina 

numa sociedade masculina, de repente tornam-se num espaço de cruising — um 

espaço — inverso da severidade da realidade ordenada, e um recreio para os gestos 

dissimulados e encontros masculinos efémeros.”1

A descrição que Michel Foucault faz do Pan-óptico, que analisámos num momento 

inicial neste trabalho, pode ser utilizada como uma metáfora para analisar o papel do 

heterossexismo e o poder da visão normativa no desenho e organização dos diferentes 

espaços públicos. Diante desta perspetiva hegemónica, que tem interiorizada 

misógina, homofobia e racismo, é preciso considerar como, desde a segunda metade 

do século XX, se produz cada vez mais uma frente de descrença com as estruturas 
de poder cultural e ideológico, no que diz respeito à possibilidade de construção 

de alternativas dissidentes e expressivas. Sendo assim, e dado que as formas de 

arquitetura geralmente desempenham um papel de cumplicidade na manutenção 

de convenções culturais, diferentes grupos de origem social minoritária de artistas 

e arquitetos (usando como exemplo os já referidos neste trabalho) desenvolveram 

diversas obras que questionavam, e ainda questionam, os valores sociais, as 

identidades sexuais ou políticas de gestão do corpo e a sua relação com o espaço.

Considera-se que, tradicionalmente, diferentes aspetos do que podem ser a 

vida pessoal e o desenvolvimento de uma identidade de expressão privada, 

nomeadamente em relação às relações sexuais, devem ser realizados no âmbito 
privado. Diante desta construção normativa das relações amorosas, diversos 

indivíduos (como produto da marginalização e repressão) redirecionaram o uso 

privado da sua expressão sexual para diversos espaços públicos. Estas práticas sociais, 

como a prostituição de rua ou o cruising, paralelamente às propostas de diferentes 

arquitetos e artistas, permitem propor uma discussão sobre a tradicional metafísica 

de binómios já apresentados como: exterior-interior; público-privado; orgão-função; 

bem como questionar o sentido do espaço ou até da relação do corpo, dos desejos 

e das expressões com a ideia de construção de um lugar, de uma cidade, ou de um 

sistema de ação/corpos. 

1   Ferreira, Fernando; Another (In)
Convenience, Tracing Same-sex Desires 
in Telling, indicative of the much otherwise 
unnoticed architectural themes, nº10, 
Janeiro, 2018
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De acordo com Foucault, o sentido do ato sexual é determinado social e 

culturalmente, e é ainda influenciado pela história e pelo contexto. O significado 
dos atos sexuais é definido por cada indivíduo e redefinido pontualmente. “Durante 
muito tempo, a sexualidade feminina foi exclusivamente direcionada para a 

reprodução. O que era esperado da mulher não era que fosse uma parceira sexual, 

mas sim uma potencial mãe, primeiro, e uma mão de facto, depois. A uma mulher 

solteira era pedido que permanecesse casta e à casada que correspondesse às 

obrigações maritais, isto é, que estivesse disponível para as relações sexuais aceites 

como normais e indispensáveis para dar sentido ao crescei e multiplicai-vos.”2 Nesta 

conceção de que a esposa não devia ser sujeita a uma tentativa de expressão sexual 

dissidente, que o normativo poderia caraterizar de indecente, as mulheres eram 

consideradas bipolares, o que levava à canalização de energias para profissionais de 
sexo, às quais se recorria com frequência. 

Hoje, o trabalhador do sexo constrói parte de um sistema ilícito na perspetiva do 

normativo, que intervém no espaço público, e chega a alterar o significado do espaço 
e, consequentemente, os movimentos e ações que ali se processam. Por exemplo, de 

acordo com Luís Fernandes, verifica-se um evitar, no percurso de quem caminha na 
cidade, do espaço dos trabalhadores do sexo, mais concretamente das prostitutas. 

A este evitar, Fernandes chama evitamento experiencial, a propósito dos bairros sociais 

considerados como perigosos, na medida em que a população normativa efetua um 

desvio para os evitar.3 Com uma legitimação do trabalho sexual e a regulamentação 

de determinados espaços associados, determinados locais transformam-se em 

cercos dentro da cidade, como podemos verificar com a zona de Ochsengasse em 

Basileia. Neste exemplo, algumas ruas estão marcadas no pavimento como zonas de 

prostituição, criando uma fronteira espacial entre o legal e o ilegal, assim como uma 

política que assenta em premissas abolicionistas que não promovem uma melhor 

compreensão do trabalho sexual, e que apenas promovem o estigma associado. 

Esta zona transforma-se num lugar de desejo dissidente completamente a evitar, em 

que parte da população, nas suas dinâmicas sociais normativas, contorna, nunca a 
atravessando ou até mesmo evitando os centros públicos imediatamente adjacentes.

No caso da prostituição de rua em Portugal, os trabalhadores do sexo, encarados 

como desviantes, desenvolvem as suas atividades menos lícitas em espaços 

socialmente integrados. Esta cohabitação com o cidadão comum das zonas nobres 

do miolo urbano constitui, então, a relação entre dois sistemas: o da expressão 

dissidente e o da cidade dominante. Luís Fernandes identifica o primeiro como os 
sem-abrigo e os arrumadores de automóveis, que agora se associa à prostituição que 

vive o centro da cidade. No caso do centro do Porto, a generalidade das práticas 

é efetuada em pensões, desempenhando algumas destas um papel organizador 

espacial da prostituição, na medida em que esta se organiza em função delas. É 

habitual a imagem de um grupo de várias mulheres à porta duma pensão ou até 

diversas prostitutas espalhadas por uma ou mais ruas, nas quais se encontram esses 

estabelecimentos, bem como em ruas e esquinas adjacentes. 

2   Oliveira, Alexandra; As vendedoras 
de ilusões, Op. cit., p.95

3   Cf. Fernandes, Luis; Pobreza 
urbana e marginalidade no virar do 
milénio. in EXTREMIS: Fenómenos, 
actores e práticas nos domínios da 
pobreza e da exclusão social extrema 



Fig 73. Burt Glinn, Street Prostitutes 
ca 1971
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Fig 74. Jeff Cowen, The Drag Queen Stroll 
ca 1980

“No que diz respeito às questões de organização territorial, as pensões têm um papel 

preponderante e contribuem, a par com outros aspectos, para a estabilização dos 

grupos de pessoas que se prostituem nos seus territórios habituais. Estes grupos, 

distribuídos pela cidade em zonas de densidade variada, têm vindo a revelar-se 

tendencialmente menos homogéneos, o que lhes imprime alguma tensão interna que 

pode, por vezes, expressar-se abrupta e violentamente.”4

Esta organização contribui para a estabilidade territorial de muitos dos locais de 

prostituição. Contudo, apesar desta estabilidade, é de notar uma fragilidade neste 

sistema, quer na mudança individual do local de atividade de alguns trabalhadores 

do sexo, quer no fim das atividades de prostituição, por desaparecimento das pessoas 
que se prostituem nesse local. De acordo com Alexandra Oliveira, as razões para 

o desfecho deste podem ser várias, entre elas: “o encerramento da pensão à qual 

recorriam as mulheres dessa zona; passar a haver mais policiamento no local, o 

que provoca um evitamento dos clientes que receiam aproximar-se na presença de 

agentes policiais; a abertura de negócios de restauração ou lazer com funcionamento 

noturno nas imediações, o que atrai a população normativa e afasta os sujeitos com 

comportamentos de suposta ilicitude moral; ou, no caso de territórios frequentados 

por prostitutas toxicodependentes, a droga passar a ser vendida num local afastado 

daquele.”5

O espaço público funciona, assim, como um local de trabalho informal para estes 

trabalhadores. A densidade destes também varia consoante a hora do dia, conforme 

o horário da pensão, mas também em função do estigma vigente que depende das 

dinâmicas da cidade. De modo congruente, encontram-se mais trabalhadores do 
sexo durante a noite, quando a mobilidade e a presença da parte normativa no 

espaço publico é reduzida. De acordo com Alexandra Oliveira, representando uma 

percentagem expressiva em Portugal, os homens (cerca de 10,7%) e as mulheres 

transexuais (cerca de 7,8%) trabalham sobretudo de noite6. 

4   Oliveira, Alexandra; Mundo da 
prostituição. Op. cit., p.120

5  Idem, p.115-116

6  Cf. Oliveira, Alexandra; Respeitar 
que faz trabalho sexual, conferência 
inserida conjunto de eventos 
TEDxPORTO, disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=neNJuARDKa0                    
Data: 06/04/2020
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Fig 75. Autor desconhecido, Red Light District 
ca 1968

O próprio estar na rua tem uma geometria própria. Dependendo da localização, 

existe uma necessidade de se mostrar/expor perante o espaço de onde surgem 

os clientes. Em Portugal, isto significa estar posicionado de costas para o edifício 
(geralmente a parede exterior da pensão) de frente para a rua, ou, em casos mais 

extremos, num cruzamento de duas ruas (esquina) para potenciar a sua exposição. 

Um exemplo significativo deste potenciar da exposição é o Red Light District, em 

Amsterdão, conhecido pelo comércio associado ao trabalho sexual, seja prostituição, 

nightclubs eróticos, peepshows, etc. No caso da prostituição, a grande generalidade 

dos trabalhadores encontram-se dentro uma vitrine, protegidos mas expostos. 

Sheila Jeffreys associa como este caso — que se considera que é um exercício de 
expressão dentro de portas, de acordo com às práticas, ambiente, características, 

e o tipo de forma de angariação de clientes – é em tudo semelhante às práticas de 

prostituição de exterior.7 Não se está (totalmente) na via pública, mas (parcialmente) 

à janela do local onde se trabalha, o que alguns argumentam como uma simples 

consequência da meteorologia local, para combater baixas temperaturas, assim 

como uma incidência de precipitação. No entanto, parece lógico que só através das 

políticas públicas de descriminalização e regulamentação do mercado erótico se 

possa construir esta resposta arquitetónica a estas procuras resistentes à norma, que 

consequentemente, constrói diferentes dinâmicas de uso no espaço público e, assim, 
diferentes lugares de desejo. 

7   Cf. Jeffreys, Sheila; The Industrial 
Vagina, The political economy of the 
global sex trade, Routledge, 2009, p.130
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Quando não existe uma legitimação do trabalho sexual — como no caso português, 

onde “atualmente, a lei pune o lenocínio, não sendo a prostituição uma atividade 

formalmente reconhecida pelo Estado”8, ou seja, existe um forte descrédito associado 

a esta expressão — verifica-se uma contradição entre terem de estar expostas na 
rua, para que os clientes as vejam, e quererem fazê-lo de forma discreta. “Certas 

mulheres ficam debaixo de arcadas e nas entradas de edifícios ou de garagens, 
porque aí se sentem mais resguardadas da exposição pública. Estes locais funcionam, 

assim, como elementos arquitetónicos, que são factores de segurança psicológica.”9 

É um resultado de um mecanismo de defesa psicológica para que não se sintam mal, 

ou tão mal, com a exposição pública e a estigmatização que a atividade acarreta.

Não existe uma conceção rígida do local de trabalho, isto é, este tanto pode ser 

considerado o espaço público — a rua, como determinados espaços interiores 

— pensões e cafés próximos. Esta última situação verifica-se principalmente com 
trabalhadores do sexo que têm uma carteira de clientes constituída na sua maioria 

por habituais. De acordo com o local, a própria postura, atenção para seduzir ou 

contacto, também se pode alterar consideravelmente. Estar na rua não implica 

obrigatoriamente que exista uma procura ativa de clientes, pois muitos trabalhadores 

limitam-se a estar de forma passiva. Como aferido num estudo etnográfico sobre o 
Porto, a solicitação passiva corresponde a uma presença aparentemente indiferente 

e as mulheres com estes comportamentos têm o hábito de se sentar nas soleiras das 

portas, nas beiras das montras, de não se dirigirem a potenciais clientes. Não olham 

para eles nem os chamam, esperam ser vistas e escolhidas.10 Contudo, é nítido 

que a interação de olhares entre um hipotético trabalhador do sexo e um possível 

novo cliente é crucial para iniciar um contacto, então “o cálculo já está contido no 

sistema de olhares recíprocos que constituem o primeiro sinal de comunicação. (…) 

este olhar, carregado de desejo, não é apenas sedutor, mas também paranóico.”11 

Compreendemos melhor estes comportamentos se tivermos em consideração as 

construções culturais de identidade sexual.

Ressalve-se que nem todos os homens, sendo estes estatisticamente uma grande 

maioria de quem procura um trabalhador do sexo, encaram com normalidade a 

procura de sexo comercial, ou seja, nem todos os homens procuram trabalhadores do 

sexo. Apesar de existir um conhecimento geral da existência desta expressão, a sua 

procura é extremamente estigmatizada, o que a torna dissidente da norma sexual, 

mesmo que os intervenientes de uma ação sejam de géneros opostos. 

8   Oliveira, Alexandra; Prostituição em 
Portugal, Uma atividade marginalizada 
num país que tolera mais do que 
persegue in Jahnsen, Sinnove; Wagenaar, 
Hendrik (ed); Assessing Prostitution 
Policies in Europe, p.202

9   Oliveira, Alexandra; Mundo da 
prostituição. Op. cit., p.142

10   Cf. Idem, p.150

11   Perlongher, Nestor; Op. cit., p.160
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Fig 76. Ingo Niermann, Drill Camp
ca 2016

“As relações que clientes estabelece com profissionais do sexo são diversas, complexas 
e com diferentes níveis de envolvimento, com alguns clientes a interação é limitada à 

sua componente sexual, enquanto que, com outros, a interação pode caraterizar-se 

pela amizade e possuir diferentes graus de afeto.”12 Há um tipo de cliente que mostra 

como este princípio de criminalizar o cliente é desumano: o portador de deficiência 
ou diversidade funcional que concorre a profissionais do sexo. Neste aspeto, muitas 
destas relações tornam-se complexas, principalmente quando o trabalhador é uma 

mulher transexual. Muitos clientes recorrem a este serviço como uma subversão da sua 

expressão sexual que é moldada numa circunstância normativa.

No discurso dominante das agências governamentais, tal como os media e alguns 

lobbies, a prostituição é identificada como uma forma de vitimização e, assim, todas 
as pessoas que se encontram no comércio do sexo são entendidas como vítimas que 

necessitam de ser salvas. Em contraste com este posicionamento, surgem académicos 

e vários grupos não governamentais que investigam o tema em contacto direto com 

estes agentes de expressão dissidente, distinguindo o trabalho sexual voluntário do 

forçado, que salvaguardam as diferenças entre tráfico e prostituição, reclamando os 
direitos das pessoas que estão voluntariamente envolvidas no comércio do sexo.

Esta expressão desenvolve-se num território ambíguo submisso a um sistema de 

regras políticas e a um mercado de preços, sendo bastante dependente da geometria 

do contexto. Entre o desejo, o dinheiro e o espaço, põe em movimento um dispositivo 

social que participa numa dupla condição: é simultaneamente produção desejante 
e produção de bens — já que o corpo é tomado como mercadoria. A dissidência 

associada à prostituição permite perceber, em pleno espaço público, o estado 

singular de uma relação entre códigos sociais e expressões de desejo. Constrói um 

sistema que não se considera tão invisível, mas que existe em presença com a norma, 

sendo até discutível se não é uma das principais manifestações que permitem o 

desenvolvimento do mecanismo que é a regra do normativo.  

12   Oliveira, Alexandra; Prostituição em 
Portugal, Op. cit., p.217



Fig 77. William T. Jones, Tearoom 
ca 1962/2007
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Quando entramos no estudo da expressão de desejo entre homens em espaço 

público, retirando a condição comercial associada, considera-se um novo sistema de 

desejo dissidente que se pode cruzar com determinados espaços de trabalho sexual, 

mas de forma categórica. Este sistema atravessa uma grande variedade de espaços 

e resulta de outras dinâmicas sociais. “O desejo do homem por outros homens tem 
criado um panorama de lugares (reais ou imaginários) onde o sexo se realiza em 

parques, becos, sanitários, paragens de serviço, teatros, cinemas, livrarias, bares, 

saunas e finalmente na Internet”13

Estes espaços para encontros sexuais ilícitos, anónimos e efémeros entre homens 

(cruising) em espaço público costumam concentrar-se em locais como: sanitários 

públicos exteriores (de estações de transporte ou de edifícios semi-públicos como 

centros comerciais) ou em espaços como jardins, parques ou praias. Todos estes 

cenários têm em comum o facto de serem locais de circulação intensa e com 

uma fragilidade inerente da sua condição associada de não-lugares. Não se podem 

considerar estas práticas como típicas da comunidade homossexual, visto que estas 

também se consideram estigmatizadas por estes, mas comuns de homens — casados 

ou solteiros, heterossexuais ou não heterossexuais — que procuram uma expressão 

sexual com outros homens. Assim, é típico que, numa crescente aceitação social da 

comunidade homossexual, estes se queiram afastar de atitudes que estão fora das 

normas sociais a ser respeitadas. 

De acordo com David Bell, podemos considerar que realizar um ato sexual num 

espaço rodeado de pessoas, muitas das quais não suspeitam o que se estar a passar a 

poucos metros delas, possui um certo carácter transgressor e libertador. “Ao erotizar 
anonimamente e publicamente, (alguns) participantes do sexo (homoerótico) público 

estão ativamente a desafiar as definições hegemónicas do público e privado”14. Com 

estas expressões dissidentes, consegue-se apropriar completamente um determinado 

espaço ao conceder-lhe um uso muito diferente daquele para o qual foi criado. 

Parafraseando Cortés, estes são lugares que não podem ser vistos num primeiro 

instante, pois não possuem contornos claramente definidos e nunca duram mais que 
o tempo necessário para o ato sexual.15 Deste modo, através do sexo, transforma-se 

um espaço num lugar que é essencialmente invisível. São lugares em permanente 

construção que, ao serem criados e continuamente usados e reconstituídos, dão 

origem a novas estruturas e práticas de resistência, a partir das quais se pode 

interpretar um significado da sua existência. 

13   Holmes, Dave; O’Byrne, Patrick; 
Gastaldo, Denise; Op. cit., 273-284 

14   Bell, David; Perverse Dynamics, Op. 
cit., p.315

15   Cf.  Cortés, Jose Miguel G, Op. 
cit., p.162
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Fig 78. Robert Allan Moore, The ramble
ca 1970s

Historicamente, estes lugares de expressão sexual entre homens mudaram 

significativamente com a implantação do pissoir16, durante o século XIX, uma vez 
que se catalisou o fluxo sexual nos espaços públicos das grandes cidades europeias, 
provocando a reação de determinadas ordens políticas que se esforçaram para 

suprimir este comportamento social dissidente. For your convenience é uma referência 

que pode ser considerada como um dos primeiros guias para estes locais, publicado 

por uma editora e acompanhado por um mapa ilustrativo de uma capital europeia, 

como uma possível representação geográfica de desejo entre homens dentro da 
cidade. 

O livro toma a forma de um diálogo entre dois membros de um clube de senhores, 

o Thélème: Mr. Mumble é um homem mais velho e um membro decano do clube, 

que se vê cada vez mais impressionado com o conhecimento detalhado de um 

jovem membro sobre onde “o alívio pode ser encontrado no centro de Londres, 

supostamente após consumo excessivo de chá ou cerveja.”17 Ironicamente, na última 

página, os dois homens vão juntos ao sanitário. Uma reflexão  para pensar este 
desenho do sanitário público enquanto modelo arquitetónico que cria expectativas 

inesperadas para registar o desejo entre homens no espaço público de muitas cidades. 

“Tearooms estão amplamente disponíveis, o suficiente para atrair um grande volume 
de potenciais parceiros sexuais, proporcionando uma oportunidade de ação rápida 

com uma variedade de homens. Quando adicionados à relativa privacidade dessas 

configurações, esses recursos aumentam a impessoalidade da interação protegida”18

A identificação de diferentes locais, para estas procuras específicas, parte de 
observações próprias relativas à posição dos sanitários com o espaço público. Ao 

se encontrarem, por exemplo, anexadas a um edifício administrativo, lojas, praças, 

recreios, etc, a probabilidade de cruising torna-se reduzida. Os locais mais ativos são 

aqueles isolados das áreas recreativas. O percurso e deslocação para um sanitário são 

sem dúvida indicadores para uma expressão sexual dissidente. 

16   Pissoir ou verspasienne é uma 
invenção francesa do século XIX que 
provinha um urinol nos locais públicos, 
normalmente com uma estrutura 
relativamente leve. Podiam ser abertos, 
parcialmente ou completamente 
fechados.

17   Pry, Paul; For your convenience, 
A classic 1930’s Guide to London Loos, 
Muswell Press, 2019, p.15

18   Humphreys, Laud; Op. cit., p.3
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Fig 79. Autor desconhecido, The ramble
ca 1950s

“Dos grupos que frequentam os bares numa sociedade gay (homossexual), apenas 

uma pequena percentagem seria encontrada nos sanitários públicos. Mas essa 

clientela dos bares gays constitui uma menor parte daqueles em qualquer cidade 

americana que seguem um padrão predominantemente homossexual. As chamadas 

closet queens e outros tipos de desviantes secretos compõem a grande maioria daqueles 

que se envolvem em atos homossexuais — e estas são as pessoas mais atraídas pelos 

encontros nos Tearooms. Estes são populares, não porque servem como locais de 

reunião para homossexuais, mas porque atraem uma variedade de homens, cuja 

minoria é ativa na subcultura homossexual.”19

Laud Humphreys torna evidente na progressão da sua pesquisa que, durante a 

maioria destes encontros e trocas em locais públicos, nada é falado. Durante várias 

horas a percorrer variados locais e a observar diferentes atos sexuais, é raro ouvir 

algum tipo de diálogo. Estas interações silenciosas aumentam a privacidade do ato 

para as ações e indivíduos que se encontram nestes espaços, mas são muito mais do 

que uma mera defesa contra a exposição a um mundo hostil. Como Humphreys 

observou, mesmo quando uma vigia cuidadosa — realizada por um voyeur, por 

exemplo — mantém os limites da troca contra invasões, os participantes sexuais 

tendem a ficar calados. Considera-se que este mecanismo de silêncio vai além de 
satisfazer a demanda por privacidade com propósito de anonimato. Como todas as 

outras características do ambiente deste local, servem para garantir esta privacidade, 

para garantir a impessoalidade da ligação sexual. A atividade sexual nesta tipologia 

de locais é menos pessoal do que qualquer outra forma de atividade sexual já 

discutida. 

19   Idem, p.8
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“Um ato pode, é claro, ser adequado ou impróprio apenas de acordo com o parecer 

de um grupo social específico, e mesmo dentro dos limites do menor grupo liberal, é 
provável que haja algum dissenso e dúvida.”20

Assume-se, como regra geral, que pessoas que se conhecem quando numa situação 

social requerem uma razão para não se envolverem ou não reconhecerem, enquanto 

pessoas não conhecidas precisam de uma razão para o fazer. Nestas duas regras, o 

mesmo princípio fundamental parece estar operacional, a saber, que o bem-estar do 

indivíduo não deve ser posto em risco. Erving Goffman apresenta o conceito social-
espacial de regiões abertas, onde é aceitável abordar-falar com alguém desconhecido 

que partilha o mesmo espaço. A estadia no mesmo hotel permite cumprimentar as 

pessoas que passam no corredor. Estar numa espreguiçadeira de uma piscina torna 

aceitável falar com quem está ao nosso lado, mas não forçar uma conversa. Numa 

celebração na casa de um amigo, o espaço onde decorre a festa é um convite para 

falar e interagir.

“Uma base importante de acessibilidade mútua reside no elemento de informalidade 

e solidariedade que se parece obter entre indivíduos que se reconhecem como 

sendo do mesmo grupo, especialmente, aparentemente, se este grupo estiver em 

desvantagem ou seja ritualmente profano.”21

É dentro deste reconhecimento que se transformam estes espaços — onde na maioria 

das situações o contacto é de evitar — em regiões abertas, onde se torna aceitável 

dentro deste grupo, que se associa por uma expressão dissidente, o contacto para a 

ação. O que se torna interessante nestes espaços, como sanitários, é a possibilidade 

de face-saving, que existe já associada. Existe uma performance de dissimulação que é 

praticada, ou posta constantemente em jogo durante toda a ação. Quer seja numa 

primeira fase de procura e perceção dos indivíduos presentes no local, em que o uso 

ou o falso uso do espaço é substancial, ou já no decorrer da ação, quando envolto 

no lugar, a geometria do espaço é essencial para pôr em ação uma performance 
dissimulada quando um novo indivíduo surge, sendo este uma parte de um possível 

controlo, como um polícia ou um segurança. 

Estas condutas de gestos transmitidos e atos realizados — que estruturam uma 

expressão dissidente que geralmente não ocorre ou que, pelo menos, se espera que 

não ocorra, fora de um espaço e lugar adequado para termos íntimos, além de todas 

as questões de dinâmicas — subvertem o controlo social protetor que mantém os 
indivíduos distantes, mesmo estando fisicamente próximos um do outro. 

20   Goffman, Erving; Behavior in Public 
Places, Notes on the Social Organization 
of Gatherings, The Free Press, Nova 
Iorque, 1966, p.5

21   Idem, p.131
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Fig 80. Marc Martin, Fenster zum Klo
ca 2017

“Os participantes podem desenvolver fortes ligações com o cenário das suas 

aventuras no sexo impessoal e dissidente. Já notei mais de uma vez que estes homens 

parecem adquirir apegos sentimentais mais fortes ao edifício em que se encontram 

para fazer sexo do que às pessoas com quem se envolvem nele.”22

Como qualquer jogo de probabilidades, no que se pode considerar um jogo de sorte 

ou azar, estas procuras sexuais dissidentes concentram-se numa eventual recompensa. 

As estratégias de ação são determinadas pelos cálculos dos jogadores sobre a 

melhor forma de maximizar o lucro, sendo que a principal recompensa é o prazer 

sexual nestas circunstâncias preferidas e o custo principal é a possível exposição a 
uma comunidade hostil. A consequência deste sistema operativo é de dois tipos: a 

imediata, o objetivo procurado; as contingências de longo alcance, que podem ou 

não ser desejadas. 

“A mistura do medo, prazer e a esperança confiante diante de um perigo externo é o 
que constitui o elemento fundamental de todas as emoções”23

A ação na criação destes lugares nos sanitários ou parques, comparativamente 

com outros espaços, como bares ou clubes, onde socializar faz parte, nos lugares 

de cruising, socializar parece ser o mínimo requerido, sendo na exibição que se 

inicia, que se garante o contacto e se estabelece uma troca. A possibilidade de 

ser descoberto e a pressão do tempo parece criar uma flexibilidade no decorrer 
da performance, que altera por completo o lugar como, por exemplo, aquando da 

presença repentina de um indivíduo que está apenas a usar o espaço sem se perceber 

do seu envolvimento na ação que decorre ou decorria.

22   Humphreys, Laud; Op. cit., p.14

23   Goffman, Erving; Behavior in Public 
Places, Op. cit., p.196-197
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Não contando com a masturbação, o sexo envolve a ação coletiva e toda a ação 

coletiva suscita comunicação. Sinais mutuamente percetíveis têm que ser acordados, 

intenções expostas e a ação sustenida por encorajamento recíproco. Na procura por 

sexo impessoal e anónimo, estes padrões têm que ser evitados. Tanto a atração como 

o perigo do sexo efémero crescem, pois os parceiros são comummente estranhos 

entre si. Torna-se possível através da ação, a qual progride em mutualidade. O ritual 

especial dos tearooms, então, deve ser não coercivo e sem compromisso.

“Chame-me o que quiser — aventureiro, pervertido ou nojento — algumas das 

minhas melhores memórias e emoções vieram de episódios públicos. O entusiasmo 

associado ao perigo de ser apanhado em flagrante torna ainda mais emocionante 
para mim prosseguir. Não estou interessado em ter um caso de amor ridículo com 

uma cabeleireira e transformá-la na minha empregada doméstica — prefiro solicitar 
os serviços momentâneos de alguns homens nos arbustos e terminá-los ali mesmo; 
isto é o mais emocionante para mim, e quanto mais perigoso, mais eu gosto. Quanto 

mais eu pratico, mais feliz eu sou, se isso acontece com sexo oral, através de um 

gloryhole  — ou a brincar lentamente nos arbustos com quatro ou cinco homens, 

um de cada vez.”24 Através de múltiplas observações em espaços que suportam 

regularmente estas apropriações desviantes, é possível identificar diferentes fases num 
processo de criação do lugar de cruising que envolvem movimentos somáticos. Como 

o silêncio é uma das regras não escritas destes lugares e, assim, destes encontros, as 

estratégias dos presentes requerem algum movimento físico. Um gesto com as mãos, 

olhares, manipulação e ereção do pénis, movimento com a cabeça, uma mudança 

de posição, ou até mesmo a transferência de um local para outro. Qualquer posição 

física, seja esta própria ou no espaço, faz parte da performance que se quer tomar.

Para iniciar uma ação de consentimento, após o olhar, “este olhar mútuo entre 

as pessoas, distinto da simples visão ou observação da outra, significa uma união 
totalmente nova e única entre elas”25, existe a necessidade de mostrar o pénis, ou a 

automasturbação. Logo, estes atos ocorrem associados habitualmente aos urinóis, 

ou até aos compartimentos sanitários — muitas vezes na impossibilidade do uso 

dos urinóis — e não ocorrem no resto do espaço, a não ser na eventualidade de 

uma estratégia espacial que permita uma maior privacidade ou controlo do mundo 

exterior. 

24   Letter in Sex in Public Places, in 
Vector, May, 1967, p.15 in Humphreys, 
Laud; Op. cit., p.149

25   Goffman, Erving; Behavior in Public 
Places, Op. cit., p.63



Fig 81. Robert Gober, Urinal
ca 1985

“Apenas vi duas vezes casais envolvidos em relações sexuais anais. Esta é uma forma 

de atividade sexual rara na maioria dos tearooms, provavelmente devido à maior 

quantidade de tempo necessária e ao rearranjo drástico da roupa envolvida, o qual 

tende a aumentar o risco de serem apreendidos no ato. A masturbação mútua é um 

meio ocasional de atingir o orgasmo, principalmente nos mictórios”26.

A disponibilidade é muitas vezes permanente nos momentos em que a procura 

é possível para muitos destes homens, seja no caminho para casa, numa pausa 

do trabalho ou entre tarefas que pertencem ao seu quotidiano moldado por uma 

sociedade normativa. Enquanto os bares e saunas têm os seus horários e localizações 

específicas, e muitas vezes agregadas em ruas próximas, estes espaços pertencem a 
estruturas da norma diária. São, no entanto, lugares invisíveis, pois o uso comum do 

espaço não é direto para esta procura. Oferecem, assim, outro álibi para a variedade 

e anonimato de expressão dissidente escondida do estigma. Um aspeto importante 

do uso destes locais é a legitimação da presença do utilizador. Isto é, a presença em 

clubes noturnos, saunas e bares, que são associados a estes usos dissidentes, não é de 

fácil justificação.

26   Humphreys, Laud; Op. cit., p.75
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“Quer as pessoas que saibam sejam poucas ou muitas, há, aqui, uma vida dupla 

simples, que abrange aqueles que pensam que conhecem aquele homem totalmente 

e aqueles que realmente o conhecem. Essa possibilidade deve ser contrastada com a 

situação do indivíduo que vive uma dupla vida dupla, movendo-se em dos círculos, 

cada um dos quais desconhece a existência do outro e possui a sua própria biografia 
do indivíduo.”27

De acordo com Humphreys, existem fatores situacionais e sociais de natureza 

relativamente simples que podem promover a procura por uma expressão sem 

compromisso. Muitos destes indivíduos já têm relações emocionais familiares e 

procuram uma experiência simples, relativamente segura, mais barata que uma 

prostituta ou a entrada num darkroom, sauna ou clube.28

“Essa divisão de mundo do indivíduo em lugares públicos, proibidos, e lugares 

retirados, estabelece o preço que se paga pela revelação ou pelo ocultamento e 

o significado que tem o facto de o estigma ser conhecido, ou não, quaisquer que 
sejam as estratégias de informação escolhidas. Assim como o mundo de alguém 

está espacialmente divido por a sua identidade social, ele também está por a sua 

identidade pessoal.”29

De determinado ponto de vista, os encontros nestes espaços podem ser analisados 

como uma interação estruturada que evolui para a necessidade de controlo 

de informações: sinais e estratégias são desenvolvidos para excluir o invasor 

potencialmente ameaçador e não iniciado, enquanto informam os possíveis 

parceiros sobre a vontade de se envolver em sexo; o silêncio serve para proteger os 

participantes da divulgação biográfica; e os locais são escolhidos pela facilidade de 
acesso considerando outras pessoas que partilhem as próprias expressões dissidentes. 

O medo da descoberta está inerente à oferta que estes espaços compõem. A 

participação coletiva é outro fator. A masturbação seria suficiente, pela lógica do 
perigo, mas muitos destes homens não se interessam pela homoafetividade, mas sim 

pela experiência coletiva, pelo jogo que estas ações envolvem, em nível de estratégia 

e papéis a desempenhar, no qual o desenho do espaço surge como um enorme fator. 

Pretende-se algo mais estimulante e desejável, dentro do jogo do cruising.

Com o aumento da perceção pública que estes espaços públicos criavam uma 

oportunidade para lugares dissidentes, estimulou-se, sem saber, a emancipação 

tímida de uma expressão reprimida presente no ambiente construído, dirigindo a 

presente discussão e reconsiderando o facto de que o urinol foi um dos primeiros 

ícones arquitetónicos do desejo entre homens. Aliás, o sanitário público tornou-se 

assim uma referência urbana que deve ser considerada um relevante fenómeno 

social.

27   Goffman, Erving; Estigma, Notas 
sobre a Manipulação da Identidade 
Deteriorada, trad. Márcia Leite Nunes, 
Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1975, 
p.89

28   Cf. Humphreys, Laud; Op. cit., 
p.153

29   Goffman, Erving; Estigma, Op. cit., 
p.94
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Fig 82. Alvin Baltrop, The Piers
ca 1970s
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Na obra Três Mictórios (1988) do artista Robert Gober, pelo interesse do discurso 

associado a esta produção artística na relação entre o medo, o desejo e o sofrimento. 

Trabalho no qual apresenta, apesar da semelhança formal a Fountain (1917) de 

Marcel Duchamp, temas muito diferentes. Duchamp coloca o seu mictório numa 

posição central sobre um pedestal e apresenta-o como uma provocação sobre o 

conceito do que é ou não arte. Em contrapartida, Gober não afasta o mictório 

da parede e multiplica-o para ressaltar o seu carácter de sanitário público. Assim, 

apresenta o que é geralmente uma experiência privada num espaço que é público — 

a ação de tirar o pénis e urinar. 

“Três mictórios juntos como claros símbolos do imaginário masculino, dos vínculos 

de solidariedade entre homens e dos seus desejos (homo)sexuais. Desprovidos das 

sanitas para evacuar, estes mictórios são recetáculos mudos que já não cumprem a 

função para a qual, em um primeiro momento, foram criados. Ícones modernos da 

higiene, possuem forte carga simbólica que libera a imaginação; são a memória do 

desejo, a representação da esperança e da raiva, das relações do bem com o mal, do 

proibido e do secreto. O mictório é o prelúdio da exploração do ambiente doméstico, 

no qual observamos um conteúdo psicológico que sugere (ou enfatiza) a ausência do 

corpo com a sedução inegavelmente mórbida.”30

De acordo com Aaron Betsky, o lugar de cruising é “…uma das evasões para uma 

realidade material. Encontram os locais da cidade no qual estas ações são possíveis. 

Isto significa usualmente parques, os lugares que se reserva para o descanso dentro 
da realidade urbana da própria cidade, ou as fendas dentro do próprio tecido…”31

Além dos sanitários públicos, os parques e jardins públicos também foram, durante 

muito tempo, os espaços mais concorridos para encontros entre homens, pois 

eram locais de passagem para um mundo que permanecia oculto por códigos e 

refúgios que o preservavam e protegiam do ambiente circundante. Assim, os espaços 

escondidos eram mais difíceis de controlar e mais seguros de controlo do que os 

sanitários. A ocupação constante destes espaços verdes levou a alteração das práticas 

destes diferentes espaços, que incorporavam por meio da criação de caminhos e 

da introdução de áreas meio escondidas, de espaços localizados entre a cidade e 

a espaços de ninguém. Sítios afastados, em áreas afastadas, descampados, praias 

solitárias, caminhos pouco transitados, jardins meio esquecidos ou abandonados. 

Espaços onde não se chamasse a atenção, que permanecem esquecidos pela maioria 

da população, mas que configuram uma rede cada vez mais densa para os iniciados, 
para aqueles que, pertencendo a um sistema invisível, precisam destes espaços para 

se encontrar e expressar. 

30   Cortés, Jose Miguel G, Op. cit., 
p.168-169

31    Betsky, Aaron; Queer Space. Op. 
cit., 1997, p.147 
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Fig 83. Robert Gober, Três Mictórios
ca 1988



Os sanitários masculinos apresentam um valor fascinante dentro do 
tema da espacialidade de expressões dissidentes pelas suas várias 
tipologias, localizações, contextos, performance e controlo; uma 
diversidade digna de algum esforço de investigação etnográfica 
e decorrência analítica. Dos casos de estudo viáveis no centro 
do Porto, os sanitários do centro comercial Cidade do Porto1 
manifestam-se de significativo interesse pelas ualidades espaciais, 
assim como pela fre uência e diversidade de uso2.
Uma característica particular destes espaços é o seu acesso em 
meio piso relativamente aos pisos comerciais do centro comercial, 
ou seja, por 4 pisos comerciais existem 4 núcleos sanitários 
(feminino e mobilidade reduzida mantêm-se em acesso direto do 
piso comercial e o masculino em meio piso sobre estes). Tal pode 
ser um estratégia de desenho espacial numa tentativa de oferecer 
uma escala mais íntima/doméstica para os sanitários com o ajuste 
dos pés direitos (visto ue o piso comercial apresenta o dobro 
do pé direito dos sanitários), ou simplesmente o alinhamento de 
canos e couretes, construindo um percurso ue se carateriza pela 
distância física (do espaço público/coletivo para o espaço intimo das 
necessidades privadas) e, conse uentemente, um distanciamento 
emocional com o mundo normativo, ao permitir um deslocamento 
labiríntico ue não é s  horizontal mas também vertical (visto ue é 
sempre necessário descer ou subir escadas para o seu acesso).

1. Localizado na área circundante 

da praça Mouzinho de 

Albuquerque, popularmente 

conhecida como rotunda da 

Boavista. Zona de forte presença 

comercial e empresarial, assim 

como de relativa proximidade 

ao pólo do Campo Alegre da 

Universidade do Porto;

2. A diversidade dos membros 

ativos no uso dissidente deste 

género de espaços encontra-se 

fortemente ligada à sua localização 

geográfica e  representa o 
sócio-económica a  que se 

associa. Um local numa zona 

central de relativa representação 

comercial/empresarial pode 

apontar para uma ordem 

expressiva de classe trabalhadora, 

assim como estudantil, em que 

os seus utentes, em geral, se 

inserem num grupo de faixa etária 

relativamente jovem e diversa, e 

que se movimentam para esta 

parte da cidade regularmente por 

mot os profiss ona s  ss m, os 
pr pr os u os de uso tendem 
a atingir um pico em horário 

de pausa de almoço (para os 

trabalhadores) e pós laboral (com 

uma percentagem estudantil mais 

intensa).

Apontamentos sobre um sanitário 

num espaço coletivo/comercial



Sendo os sanitários um lugar de contacto inicial, é possível 
haver um deslocamento para os últimos pisos de acesso 
ao estacionamento, visto que, na generalidade, se usa 
o ele ador e o acesso pelas escadas  raro  er fica se 
também a inexistência de uma câmara de vigilância, assim 
como a falta de controlo pontual dos seguranças.

À direita: Corte longitudinal.
er fica se ue os  san tár os 

mascul nos entre o p so 2 e  
apresentam a mesma planta. No 
entanto, o sanitário inferior ao piso 

 apresenta uma planta redu da  
sem a ona das ca nes, sendo 
que o espaço morto dos mictórios 
passa a ser ocupado por 2 vasos 
san tár os  onst tu se, ass m, 
uma dinâmica diferente, visto que 
toda a ação permanece sempre no 
mesmo lugar. Um indivíduo pode, 
por e emplo, manter se dentro da 
cabine, de porta aberta, e outro no 
espa o nos m ct r os, desenrolando
se assim toda a expressão no limiar 
dos dois espaços.

2ºMomento dentro das cabines
 sanitárias para maior privacidade 

0

+2

À direita: Planta de ação. 
Quando se ouve o som da porta 

corta ogo segu do de uma 
descida de degraus, é provável a 

aproximação de alguém que transita 
entre sanitários de diferentes pisos.  

Em cima: Axonometria  Ilustrativa
ser a se ue, em geral, o 

contacto inicianos mictórios e pode 
deslocar se para as ca nes

Espelho que complementa 
a área de visão

Espelho pelo qual é possivel 
efetuar o controlo visual

Superfície em pedra com 
alguma ual dade re etora

Câmara de controlo de 
segurança

º omento de contato sual e gestual 
na ona morta dos mictórios.

Pisos onde o próprio espaço das 
escadas  ut l ado

orta corta ogo, com um arul o 
bastante particular

Esquemas de  ângulos e área 
de visão dos mictórios

Esquemas de ângulos e área 
de visão da entrada

Esquemas de luminárias

ara al m da d st nc a ert cal, a pr pr a entrada no san tár o  real ada 
atra s de pe uenas d s es em se u nc a, tornando a n o d reta e, ass m, 
impossibilitando a visibilidade sobre o que decorre no interior. Apenas após 
passar os 2 primeiros espaços é possível ter uma visão parcial dos lavatórios 
e, atra s do re e o de um espel o, so re parte do espa o dos m ct r os  
Quem se encontra neste espaço consegue, através deste mesmo espelho, 
com a a uda de alguma ual dade re etora do re est mento lateral em pedra, 
controlar a entrada . O barulho associado ao ato de descer ou subir degraus 
 s gn ficat o e caracter st co, logo a perce o sonora de uma apro ma o 
 poss el  er fica se ue uma outra caracter st ca part cular deste san tár o 

é o facto das cabines apresentarem uma variação nas suas dimensões, 
sendo poss el ue em  de 6 se agrupem ma s do ue 2 pessoas, sem ue 
tal não seja perceptível no seu exterior. As divisórias apresentam uma altura 
até ao teto, não sendo possível observar por cima, e sendo extremamente 
d c l a er guar por a o, uma e  ue o nter alo entre o c o e a d s r a  
relativamente pequeno. Existe sempre a possibilidade de se colocarem sobre 
a sanita para garantir apenas um par de pés visível.

3. Podendo esta ser: um desejável 
participante que prolonga ou inicia a ação; 
um transeunte para um uso regular do 
espaço, o que temporariamente interrompe 
a ação por alguns minutos; ou um membro 
da equipa de segurança, o que dissolve a 
ação ou leva a uma mudança de local.
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“Um parque que se converte noutra coisa já não apenas um parque. É perverter a 

ideia do uso inicial do lugar. Ter sexo em público, em espaços tão cinematográficos, 
até dramáticos, tem um componente teatral que faz com que tudo seja mais 

intenso.”32

Pode-se tomar como estabelecido que uma condição necessária para a vida social 

é que todos os participantes compartilhem um único conjunto de expectativas 

normativas, sendo as normas sustentadas, em parte, porque foram incorporadas. 

Quando uma regra é quebrada, surgem medidas restauradoras; o dano termina e 

o prejuízo é reparado, quer por agências de controle, quer pelo próprio culpado. 

Entretanto, as normas com que lida esse trabalho referem-se à identidade ou ao ser 

e são, portanto, de um tipo especial. O fracasso ou o sucesso em manter tais normas 

tem um efeito muito direto sobre a integridade psicológica do indivíduo. Ao mesmo 

tempo, o simples desejo de permanecer fiel à norma — a simples boa vontade — 
não é o bastante, porque em muitos caos o indivíduo por si só não tem controle 

imediato sobre o nível em que apoia a norma. Parafraseando Goffman, o estigma 
é um resultado de um processo que envolve as normas de identidade social e pode 

dizer-se, então, que estas mesmas normas de identidade engendram o normativo 

e, consequentemente, o dissidente, sendo que estes podem não estar firmemente 
estabelecidos numa figura, ou em performances, mas sim em perspetivas em virtude de 

normas não cumpridas. 

“A prática do cruising responde à necessidade de criar espaços onde uma minoria 

da população possa satisfazer os seus desejos individuais sem justificações e sem 
dispêndio de dinheiro. Muitos dos que frequentam os locais fazem-no por não haver 

outro espaço que cumpra os mesmos requisitos.”33 Embora as interações de natureza 

sexual decorram exclusivamente entre homens, não existe nestes locais um espírito 

de identidade homossexual coletiva, como acontece com bares, discotecas e saunas 

gay. Não é fácil perceber se o medo cria o desvio da comunidade, ou se o desvio 

cria o medo; se a regra (geográfica desta mesma comunidade) cria o desvio, ou o 
desvio cria a regra. De um ponto de vista histórico, é possível verificar diferentes 
situações em que espaços associados a lugares de cruising públicos, não associados ao 

comércio de uma subcultura ou a uma comunidade dissidente, também possuíam 

características de sociabilidade.

“A escuridão da noite converte-se em lugares como parques e jardins, habitados 

durante o dia por respeitáveis famílias, em darkrooms improvisados durante a noite. A 

noite transforma a cidade, que organiza e oprime o espaço, desaparece em favor da 

intimidade que a escuridão propicia para uma sociabilidade sexual.”34

32   Cortés, Jose Miguel G, Op. cit., 
p.166

33   Maia, Ana Marques; Cruising: sexo 
grátis, consensual e anónimo em locais 
públicos, Julho, 2016 disponível em: P3: 
http://p3.publico.pt/node/21208 

34   Oliva, Jesús Martinez; Usos y 
apropiaciones queer del espacio: de 
las zonas de cruising a los barrios gays 
comerciales in Navarrete, Ana; James, 
William; (ed); The Gendered City, Espacio 
urbano y construcción de género, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2004, p.59

Parques e jardins
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Fig 84. António da Silva, Jungle Brazil
ca 2016

Jesús Martinez Oliva refere como, após a definição da homossexualidade, no 
século XIX, pela sociedade burguesa com necessidade de se definir, os primeiros 
usos dissidentes da era moderna foram na cidade escura: parques densos, edifícios 

escondidos e abandonados, onde homens interessados em procurar outros homens 

se encontravam e começaram a fixar alguma sociabilidade e relações. Estes 
lugares construíam-se nas margens da cidade, em zonas afastadas ou em zonas de 

rutura. Um dos aspetos mais inovadores do sistema do cruising na cidade ocidental 

contemporânea é a forma como ele foi se apoderando de diversos lugares, ocupando-
os para torná-los seus, sem que a sociedade maioritária chegasse a ter uma clara 

consciência disso. Conseguiram outorgar um conteúdo muito determinado, um uso 

muito específico, a espaços públicos da cidade: ocuparam lugares e apropriaram-se 
deles em determinadas horas para os dotar de um novo significado.

O uso de determinadas ruas e espaços verdes de Nova Iorque, na primeira metade 

do século XX, foi bem documentado por George Chauncey.35 O autor insiste que 

estes encontros nutriam as lutas para o controle e produção de lutas mais amplas 

do tipo económico, racial e de classe sobre o uso do espaço urbano. A classe 

trabalhadora dominava esta procura dissidente em expansão pelas ruas e parques, 

estabeleciam contactos, encontrava semelhantes e formava relações de amizade 

para além dos encontros sexuais que se desenrolavam nestes locais. On That Street de 

Charles Demuth é uma série de ilustrações que mostra de forma clara como certos 

espaços em Nova Iorque eram vividos nestas décadas. Com o desenvolvimento do 

metro, a construção de sanitários associados, parte desta expressão puramente sexual 

encontra lugar na própria associação destes espaços com as funções corporais mais 

primárias. 

35   Cf. Chauncey, George; Gay New 
York: Gender, Urban Culture, and the 
Making of the gay World, 1890-1940, 
BasicBooks, Nova Iorque, 1994



Fig 85. Peter Hujar, Christopher street Pier #4
ca 1976
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Na segunda metade do século XX, novos locais comerciais exclusivamente para 
o público homossexual começam a surgir nas zonas menos habitadas das grandes 

cidades, como o South Market em San Francisco e a área de West Village em Nova 

Iorque.36 A única forma de conhecer muitos destes locais, que pertenciam a um 

sistema invisível, era por meio do rumor e por sugestão verbal. Anteriormente, as 

saunas ofereciam um lugar seguro de socialização, mas estes espaços “eram oásis 

eróticos de escape da rigidez moral e sexual da vida diária”37 e, tal como já foi 

estudado, a entrada/admissão para tais locais era bastante complexa. Assim, os 

bares começavam a oferecer proximidade à realidade circundante, promovendo 

a possibilidade de socialização e a possibilidade de criação de subculturas através 

destes espaços. 

“É claro que o melhor cenário de fundo para as ações mais intensas e sórdidas — um 

cenário para toda a cidade — eram os cais que ladeavam o rio Hudson: cheios de 

buracos abertos diretamente para o rio por baixo, pórticos pendurados e passagens 

estreitas, eram a definição exata do perigo, extremamente escuro… A ação, quando 
acontecia, era extrema, assim como a sua própria imagem. Tratava-se de esticar 

limites, alcançar novos recordes, cruzar limiares. De intensidade. Para o proibido. 

Quebrar o taboo.”38

Os anos 70 representaram uma explosão da cultura sexual e, assim, de novos 

espaços estudados que enfrentavam as normas e abrigavam ao mesmo tempo 

que desenvolviam diversas subculturas. Posto isto, o cruising em espaços públicos 

é progressivamente mais um meio de expressão sexual, do que propriamente de 

socialização. Certos locais, como o cais da West Village, tornaram-se locais de cruising 

de extrema atividade sexual e ritual. Através da obra fotográfica de Alvin Baltrop 
sobre estes locais, bem como de diversas polaroids de Robert Mapplethorpe sobre 

subculturas sexuais, é possível inferir os diferentes espaços referidos, os lugares que se 

desenvolvem, a materialidade associada, assim como o seu significado, e num claro 
paralelismo com o conceito de heterotopia de Foucault. 

A crise epidémica do VIH supõe uma dessexualização da cultura gay nos finais dos 
anos 80. Grandes debates surgem em relação a diversas formas de expressão sexual 

e muitos espaços privados fecharam, como por exemplo o Mineshaft (um dos mais 

conhecidos clubes de sexo BDSM). A prática de sexo em lugares públicos é dissociada 

de qualquer possível socialização e é vista ainda com mais medo. Os espaços que se 

converteram em lugares de sedução e resistência para esta expressão dissidente entre 

homens sofreram uma profunda transformação para lugares de desolação e perda.39

36   Cf. Chauncey, George; Privacy 
could only be had in public, Op. cit., 
p.247

37   Oliva, Jesús Martinez; Op. cit., p.63

38   Idem, p.64

39   Cf. Betsky, Aaron; Queer Space. 
Op. cit., p.185
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“Uma propriedade que regula a conduta de um indivíduo pode frequentemente 

ser vista como conduta reguladora de um titular de uma determinada posição 

numa determinada organização. Pode parecer, então, que, para falar sobre 

propriedades situacionais, tudo o que era necessário era adicionar à lista tradicional 

de expectativas de papéis que existem em determinadas posições. (...) Um 

estabelecimento social pode ser visto como um sistema dessas unidades, assim como 

pode ser visto como um sistema de papéis.”40

Sobre a presença de outros, ou em contacto com outros, um indivíduo é guiado 

por um conjunto de regras sobre propriedades com referências temporais, 

culturais e situacionais. Perante estas regras, este mesmo indivíduo é governado 

no seu envolvimento e contacto, o que consequentemente condiciona a sua ação 

e expressão pessoal. Este segue-se por um idioma de convenções que se exprimem 

em sugestões comportamentais. O cruising, deste modo, pode ser considerado como 

uma procura resistente de um indivíduo ao normativo, para além de uma expressão 

dissidente, uma perversão das propriedades que regulam o espaço público, que criam 

expectativas de comportamento e performance, e consequentemente o corpo. Este 

sistema de expressão pode ser visto como uma unidade de subversão social, assim 

como um sistema de apropriação de espaço público através da ação (considerada) 

privada, que cria lugares novos, efémeros e invisíveis. 

Torna-se sempre fascinante ver como criações da arquitetura, na sua inocência 

total, são apropriadas por propósitos impensáveis para o arquiteto — ou que talvez 

este sempre tenha desejado — na sua conceção do projeto. Totem and Taboo: Grindr 
remembers the Holocaust é um arquivo online de fotografias do Grindr de homens a usar 

o memorial do Holocausto em Berlim, de Peter Eisenman, para conhecer parceiros 

com o propósito de sexo casual, abrindo uma perspetiva para esta apropriação 

espacial marginalizada. “Numa época em que a ignorância é mais predominante 
que nunca, Grindr, a mais recente obsessão gay viciante, impressiona os seus membros 

em promover incansavelmente a memória do holocausto. Enquanto a comunidade 

gay está sob escrutínio para promover hedonismo e alienação, este tributo parece 

ainda mais atraente. Totem e Taboo (...) não pede nada mais do que aproveitar a 

atmosfera online dos utilizadores Grindr e os seus exercícios engenhosos para manter 

a memória viva, fresca e atraente.”41 Daniel Pascual reflete sobre como a ação parte 
da necessidade do desejo e não com a intenção de ofender a função original da 

obra de Eisenman. Como alternativa, as estelas de betão podem ser vistas como 

uma reivindicação de um memorial desaparecido para os milhares de homossexuais 

assassinados durante o holocausto, ao promover espaços de refúgio num labirinto 

que comemora os encontros eróticos dissidentes da sociedade contemporânea.42

40   Goffman, Erving; Behavior in Public 
Places, Op. cit., p.245

41   Descrição do projeto em arquivo. 
Disponível em: http://grindr-remembers.
blogspot.pt Data: 28/03/2020
42   Cf. Pascual, Daniel Fernández; 
Totem & Taboo: gay cruising 
architecture in http:// www.deconcrete.
org/2013/08/11/ totem-taboo-gay-
cruising-architecture/ Data:28/03/2020
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Fig 86. Peter Eisenmann, Memorial do Holocausto
ca 2005

No entanto, apesar das constantes transformações que muitos destes lugares sofrem, 

numa tentativa de controlar estas procuras resistentes de práticas sexuais realizadas 

por homens em espaços públicos muito distintos, ainda se verifica este uso que dá 
a determinados locais uma resistência a heteronormatividade que governa o uso das 

cidades, uma vez que possui um certo carácter transgressor ao ignorar as normas 

sociais. Estas expressões já não as respeitam ou utilizam, mas substituem por 

códigos específicos centrados no prazer corporal. Estas ações levantam questões 
relativamente às premissas da cultura dominante em relação às fronteiras e limites do 

que são comportamentos apropriados e aceitáveis nos diferentes espaços da cidade, 

ou seja, aquilo que pode ter um carácter público ou privado, social ou pessoal. À 

medida que a visibilidade social e as sanções diminuem, devido à aparente proteção 

do direito de consentimento à copresença, aumenta o perigo para o circuito da 

atividade sexual dissidente. 



Frequentemente, os espaços de acesso, paragem ou até 
mesmo veículos de transporte público (metros e comboios) são 
frequentemente usados como lugares de encontros e expressão 
dissidente. A sua localização é frequentemente privilegiada e fácil, 
mas é muitas vezes a sua falta de caráter e o seu tratamento como 
espaço transitório que o torna de fácil apropriação por ações 
insurgentes. A estação do metro do Bolhão1 é identificada como 
um destes lugares, mais concretamente os múltiplos espaços 
dos patamares das escadas no seu acesso secundário, ao lado 
da Capela das Almas. A sua localização é privilegiada no que se 
considera o centro do Porto2, dispondo também de uma ligação a 
várias linhas de metro, ou seja, o fluxo de uso e as características 
dos seus utilizadores são bastante heterogéneos. Para além disso, 
insere-se numa área conhecida popularmente como a área comercial 
da cidade, na ual a afluência é constante, não se aferindo um 
pico expressivo no seu uso, como é comum noutros locais que se 
associam a zonas comerciais. Todavia, aferem-se diversos usos 
expressivos dissidentes, nos quais o cruising se insere.
O acesso caracteriza-se pela sua profundidade, sendo necessários 
vários lanços de escadas3 para relacionar a cidade com as 
plataformas de acesso ao metro. Assim, a utilização das escadas 
torna-se esporádica, privilegiando-se o uso dos elevadores.

1. Localizada na área 

circundante do Mercado do 

Bolhão, na baixa da cidade 

do Porto. É caracterizada pelo 

seu duplo acesso: possui um 

acesso adjacente ao Mercado 

(que é o mais usado) assim 

como um acesso secundário 

próximo, na praça de acesso 

ao centro comercial La Vie 

(rua Fernandes Tomás), 

assumindo a sua presença 

volumetricamente.

2.Devido ao crescentimento 

do turismo nos últimos anos 

no Porto, esta zona sofreu 

uma altera o s gn ficat a, o 
que incentivou a diversidade (e 

segurança) do seu uso, bem 

como a heterogeneidade e a 

frequência deste. 

3. Assim, existem 8 lanços de 

18 degraus para assegurar 

esta ligação (que se aproxima 

dos 25 metros), o que se 

totaliza em 144 degraus.

Apontamentos sobre um espaço de 

acesso público Escadão 



Em cima: Planta de luminárias;
 Planta de ação

Uma particularidade destas escadas é a dimensão 
reduzida do espaço entre os lanços, o que reduz 

a área observável do patamar seguinte. Para além 
disso, torna-se fácil transpor as guardas de segu-

rança e trocar para o lanço oposto.    

À esquerda: Corte transversal;
Em baixo: Corte Longitudinal

Devido à profundidade e quantidade de lanços 
necessárias, o uso deste acesso vertical torna-se  

incomum, sendo mais usual o uso do elevador.     

Em baixo:  Axonometria Ilustrativa
Devido à espacialidade deste vão, o eco é  

acentuado, controlando-se aproximações através 
do som característico do movimento em degraus. 

Devido ao seu caráter de espaço/equipamento público, apesar de se localizar 

no interior, o seu uso é feito com relativo descuido, visto que não parece 

e st r uma preocupa o s gn ficada por parte da e u pa de seguran a ue 
controla e gere o local, ou mesmo alguma espécie de policiamento. Assume-

se que, conforme o nível de controlo e gestão do local, se ajusta o cuidado 

em esconder a presença destas ações dissidentes e os vestígios pessoais 

que podem ser deixados no local. Muitas vezes, face à presença de usos 

insurgentes do normativo, as políticas de gestão podem ser alteradas, ou 

pode até existir um investimento para uma reformulação espacial4, como 

forma de combate a estas resistências sexuais.

O que eleva o interesse deste caso de estudo é a convivência de diferentes 

expressões. Para além de ser um popular lugar de cruising anónimo, é 

também usado algumas vezes como um possível local de prostituição 

masculina, ou até mesmo um lugar eleito para atos sexuais de casais 

heterossexuais (em geral adolescentes). Isto porque estes últimos podem não 

dispor de um espaço próprio doméstico para a sua expressão sexual, não 

conseguindo (por razões económicas ou por estigma) assegurar uma entrada 

numa pensão ou até mesmo num espaço comercial erótico (como um cinema 

porno), ou fazê-lo em resposta a um fetiche pessoal.

Zona de contacto entre lanços

Acesso à rua Fernandes Tomás

+1

0

Zonas não observáveis 

Zonas de acesso ao elevadorPlataformas de acesso ao metro

-1

-2

3. É regular encontrar diversos objetos 
e vestígios de diferentes ações que 
decorrem neste local, como peças de 
roupa interior, preservativos usados ou os 
respetivos invólucros, utensílios associados 
ao consumo de drogas, ou até mesmo 
u dos corpora s sangue, sal a, ur na, 

sémen).
4. Os sanitários públicos do centro 
comercial Via Catarina, vizinho deste caso 
de estudo, s o um e emplo s gn ficat o  
Eram um dos motores deste hotspot de 
cruising da zona, onde frequentemente se 
efetuava o primeiro contacto e, de seguida, 
se deslocavav para estas escadas; os 
acessos dos parques de estacionamento 
dos centros comerciais; os cinemas porno 
próximos (na rua Passos Manuel e na rua 
31 de Janeiro); ou até mesmo para um 
quarto de uma pensão.
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Considerações finais



Fig 87. Dylan Silva, Blue series
ca 2018
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Num primeiro momento deste trabalho, com base nas perspetivas de Michel 

Foucault e Aaron Betsky, procurou-se fundamentar historicamente a sexualidade, 

numa análise que dá ênfase ao aspeto central do poder, com os seus respetivos 

mecanismos arquitetónicos. Apresentaram-se dinâmicas de controlo associadas, 
para além das instituições ou das ações políticas que gerem a sociedade, como algo 

que está inserido nas relações sociais que criam a realidade e, consequentemente, 

as premissas pelo qual o espaço é desenhado. No reconhecimento destes domínios 

do poder, percebeu-se que, de acordo com Foucault, a expressão sexual está, 

ironicamente, no centro da construção de uma procura pessoal e identitária. Esta 

mesma construção molda-se no espaço, desenvolvendo-se com as políticas de uso e 

memória do local. Remeteu-se para os não-lugares de Marc Áuge, enquanto produtos 

da sobremodernidade, para compreender como a fragilidade na identidade espacial, ou 

até mesmo no significado do uso, conformam possibilidades para os lugares sociais 
nos quais vivemos e nos relacionamos, para além das dinâmicas do quotidiano em 
que nos inserimos.

Assim, de acordo com Judith Butler, que segue estas premissas de Foucault, estudou-se 

como a sexualidade é construída culturalmente nas relações de poder e espaço, que 

compõem uma matriz de convenções performativas relativas ao sexo, género, práticas 

sexuais e desejo. Para Butler, a heterossexualização destas convenções requer e institui 

a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre feminino e masculino. 

Esta identidade de género sintetiza o conjunto de normas prescritas, mesmo que não 

explícitas, que marcam a ordem social sobre o efeito de uma prática reguladora que 

se potencia espacialmente. Logo, dentro dos próprios termos do poder, levantaram-se 

as possibilidades de resistência e subversão destas convenções, que se proliferaram em 

subculturas fora das estruturas restritivas da heterossexualidade compulsória. Deste 

modo, os comportamentos, os movimentos e o uso pelo e do corpo, correspondem 

às performances (normativas e não normativas) que configuram a cidade; que fazem 
sistemas; que surgem das relações de poder; que definem os limites que são tanto 
sociais como espaciais. 

Percebeu-se, então, que o poder que constrói a relação entre arquitetura e 

sexualidade se exerce através da normatização, mas que se valida na sua própria 

resistência. Expôs-se, assim, o eixo narrativo para o segundo momento da dissertação 

sobre as possibilidades dissidentes da sexualidade, nos próprios termos do poder, 

como sistemas de ações que pertencem às dinâmicas que questionam os limites e 
significados do espaço e do lugar. Levou-se o estudo para uma dimensão social mais 
ampla e complexa que constitui a cidade, quando a expressão sexual não integra 

a ordem social que estrutura a escala doméstica. Isto é, não se tratou só de focar 

nas propriedades de espaços singulares — e de determinadas performances — para 

perceber o que podem ser os limites entre sexualidade e arquitetura.
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“Oportunidades críticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse campo 

de inteligibilidade e, consequentemente de disseminar, nos próprios termos dessa 

matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de desordem de género.”1

A progressão deste segundo momento expôs normas, performances, lugares e sistemas. 

Com o objetivo de perceber os domínios do controlo e os seus respetivos reflexos 
espaciais, encontraram-se algumas respostas, muitas perguntas, mas sobretudo 

a ambiguidade na possibilidade de comunidade e/ou subversão através de uma 

procura de expressão não normativa. Assim, acompanha-se uma lógica que segue as 

duas possibilidades de compreensão destes lugares de desejo dissidente: do privado 

para o público; do interior para o exterior; do comunitário de um espaço controlado 

(heterotopias) para as expressões subversivas do uso normativo. Desde o início, 

pretendia-se que este percurso não se limitasse a uma investigação desapegada de um 

contexto pessoal. Entende-se este momento da dissertação como uma oportunidade 

de reflexão e perceção, que parte não só de uma vontade de interseção de disciplinas, 
mas também da experiência, até então inconsciente, em alguns dos sistemas expostos. 

Assim, o exercício sobre a cidade do Porto resultou de um (re)visitar consciente, pela 

aproximação concreta, que informou e foi informado pelo desenvolvimento teórico.

Nesta aproximação analítica às particularidades da Possível sexografia do Porto, e aos 

respetivos casos de estudo, evidencia-se e potencia-se a relação da espacialidade com 

a sexualidade na forma como a arquitetura, no seu desenho e materialidade dos 

espaços, expressa convenções sobre: corpos e usos; binómios como público e privado, 

exterior e interior, íntimo e social, permitido e proibído, normal e dissidente. Por 

exemplo, em Entre pisos, o espaço aberto dos mictórios sugere uma exposição, relação 

e contacto que são assumidos publicamente com o pénis, enquanto que o espaço 

das cabines se associa às ações mais privadas que são simbolicamente expressas com 

o fechar da porta após entrar. Ou até mesmo em Zero Tabus — num local onde a 

expressão sexual livre é, supostamente, desenhada — como a iluminação dos espaços 

é também indicativa do uso convencionado, separando zonas em que o olhar é o 

revelador de interesse (espaços de saída), de zonas em que a copresença é o suficiente 
para a ação (darkrooms). Em ambos os casos percebeu-se como o som — um reflexo 
da arquitetura — constitui um elemento importante no jogo que se pratica. Se num 

caso funciona como um pontual indicador de uma possível aproximação, noutro 

funciona como um elemento intensificador da vontade que se mistura com as ações 
que se desenrolam. Assim, depreenderam-se comparativamente as potencialidades 

que certos elementos (no desenho da arquitetura) representam para a expressão do 

desejo. 

1   Judith, Butler; Op. cit., p.39
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Sanitários públicos, parques, discotecas, sexclubs, darkrooms, saunas, etc., ilustram 

bem as complexidades e as múltiplas camadas de elementos sociais/espaciais 

que configuram as dinâmicas destes jogos afetivos e eróticos. Constituem 
espaços físicos nos quais as expressões dissidentes parecem existir em sistemas 

que são interdependentes da cidade. Foi através dos casos de estudo (lugares de 

desejo dissidente) na cidade do Porto que se construiu uma perceção de como, 

concretamente, se desenvolvem geograficamente certas expressões de desejo, ou 
como as próprias dinâmicas da cidade se podem projetar através delas. Verificou-se, 
por exemplo, como no caso da prostituição de rua (que se considera um sistema 

visivelmente invisível) a posição das pensões, assim como os fluxos de movimentos 
ao seu redor, determinam a distribuição e a ordem dos agentes que suportam 

este sistema. A própria existência desta oferta tende a caraterizar as ruas, ou até 

mesmo as áreas, onde se localiza, o que leva a um possível evitamento experiencial pela 

população normativa que efetua um desvio no seu percurso para evitar estes espaços. 

No caso de estudo De Toalha evidenciou-se como os novos centros desportivos nas 

redondezas (monetariamente mais acessíveis) levaram a uma alteração expressiva 

da oferta (relativamente à faixa etária e profusão) que caraterizava o fluxo dissidente 
deste local. Em contrapartida, na investigação necessária para o desenvolvimento 

do Escadão percebeu-se como o Hotspot em que este se insere, graças às mudanças 

profundas face ao crescente turismo, diversificou a sua oferta e intensificou o seu 
fluxo. A interdependência referida implica que as próprias transformações da cidade 
(gentrificação, políticas de policiamento, oferta de comércio, etc) também tenham um 

impacto significativo nas dinâmicas dos lugares e, consequentemente, nos sistemas 
em estudo.

Contudo, hoje, a procura do desejo dissidente expressa-se com propósitos paradoxais 

relativamente às realidades virtuais que transformam a sociabilidade do novo 

milénio. Por exemplo, “o cruising através da internet transformou-se na versão sexual 

segura de cruising na cidade.”2, onde a contínua procura de uma relação corporal 

entre homens é constantemente reveladora de uma expressão erótica que advém 

da normatização da homossexualidade que é progressivamente institucionalizada. O 

impacto das plataformas de anúncios virtuais na profusão da prostituição de interior 

autogerida leva também ao aumento da imperceção deste sistema que existe à 

margem da lei. Assim, as dissidências sexuais contemporâneas que antes resistiam 
através do espaço arquitetónico visível criam lugares em realidades paralelas 

imateriais.

2    Betsky, Aaron; Queer Space. Op. cit., 
p.147 
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Por conseguinte, torna-se difícil concluir com absoluta certeza o que são estes lugares 

de desejo dissidente. Por um lado, talvez estes lugares estejam a tornar-se reflexos 
complexos dos nossos imaginários narcisistas, numa transformação em espiral 

egocêntrica de possíveis perfis que nos espelham, ou até mesmo em heterotopias. Como 

aponta Michel Foucault “…um lugar sem lugar. Dentro deste, eu vejo-me onde não 

estou, num espaço irreal que se abre potencialmente além da sua superfície…”3. Por 

outro lado, talvez estes lugares sejam uma forma de crítica social, onde o erotismo 

destas dissidências faz uso da ironia e da simulação no seu jogo, numa subversão do 

uso dominante. No entanto, ao separarmo-nos das dinâmicas de controlo e jogarmos 
com elas, tornamos o seu mecanismo visível e, consequentemente, esta perceção 

desfaz o mito que envolve os dispositivos que conduzem o normativo.

No entanto, estes deslocamentos e (re)invenções destes não-lugares da expressão 

dissidente expandem, com as suas novas possibilidades de interação, os múltiplos 

sistemas invisíveis de ações momentâneas que se fixam nos espaços da cidade. Estas 
plataformas de comunidades seguras e os seus respetivos discursos não só asseguram 

como potenciam uma subversão estratégica da perceção, da experiência e do       

(des)uso do espaço. Este existe sempre na sua construção interdependente das forças 

que o moldam, mas é na perversão das suas funções que se constroem identidades 

heterogéneas. Logo, uma vez que se entra nestes sistemas e se participa nestes lugares 

(de desejo), as normas e modelos da sociedade podem ser percebidos com mais 

clareza e, assim, ser questionados.

Entretanto, prossegue-se por um caminho consciente de quem já não consegue olhar 

para o espaço como neutro; com diferentes perceções e expressões; entre o visível 

e o invisível; numa procura desejante de quem acredita em práticas fora de limites 

normativos e espaciais, dentro de uma expressão resistentemente crítica da vontade 

de ser mas, essencialmente, do desejo.

3   Foucault, Michel; Of other Spaces, 
Op. cit.
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2016, p.127
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Fig 50. Albin Baltrop, The piers, ca 1980’s
https://dkpocketreview.wordpress.
com/2014/02/07/gordon-matta-clark-al-
vin-baltrop-the-piers-from-here-open-eye-
gallery-7th-dec-9th-feb/
06/05/2020

Fig 51. Jindřich Štyrský, Collage #5, da série 
Emilie comes to me in a dream, ca 1933
https://cakeordeathsite.wordpress.
com/2016/10/17/dreams-of-desire-34-em-
ilie-comes-to-me-in-a-dream/
01/05/2020

Fig 52. Sir Lawrence Alma-Tadema, Os 
banhos de Caracalla, ca 1899
https://fineartamerica.com/featured/
the-baths-of-caracalla-sir-lawrence-al-
ma-tadema.html
13/01/2020

Fig 53. Alvin Baltrop, Christopher Street 
Piers, ca 1970s
https://www.interviewmagazine.com/art/
alvin-baltrop-bronx-museum
24/10/2020

Fig 54. Alvin Baltrop, Street scenes in BW, 
ca 1970s
https://www.interviewmagazine.com/
wp-content/uploads/2019/08/BAL23.025-
1000x580.jpg
30/03/2020

Fig 55. Catherine Opie, Domestic, ca 1999
https://s3.amazonaws.com/files.
collageplatform.com.prod/image_
cache/1820x1200_fit/54522d19Cf.
af3430698b4568/f08751d2b39e41380bb-
be262bc8100e8.jpeg
30/09/2020

Fig 56. Robert Mapplethorne, Joe, NYC, 
ca 1978
https://www.sleek-mag.com/article/map-
plethorpe-in-pictures/
08/05/2020

Fig 57. Larry Sultan, Sharon Wild, da série 
The Valley, ca 2001
AAVV, 1.000 m2 de deseo. Arquitectura y 
sexualidad. CCCB, Dirección de Comu-
nicación de la Diputación de Barcelona, 
2016, p.128

Fig 58. Brunswick Monogrammis, Cena de 
um Bordel, ca 1537
https://www.medievalists.net/2015/07/
prostitution-in-the-medieval-city/
08/05/2020

Fig 59. Autor desconhecido, Studio 54, ca 1977-80
https://www.architectural-review.com/pic-
tures/1180xany/4/4/2/3180442_architec-
turalreviewtypologynightclubstudio54.jpg
20/04/2020

Fig 60. Autor desconhecido, Rave num 
armazém, ca 2016
https://www.architectural-review.com/
pictures/2000x1333/4/4/3/3180443_ar-
chitecturalreviewtypologynightclubware-
house20002.jpg
20/04/2020

Fig 61. Autor desconhecido, Times square 
porn, ca 1980s
https://iwatchstuff.com/2015/06/18/times-
square-porn.jpg
17/03/2020

Fig 62. Pierre Venant, Continental Baths, ca 1970s
https://www.theguardian.com/mu-
sic/2018/apr/27/sex-disco-and-fish-on-
acid-how-continental-baths-became-the-
worlds-most-influential-gay-club
17/03/2020

Fig 63. Pierre Venant, Continental Baths, 
ca 1970s
https://www.theguardian.com/mu-
sic/2018/apr/27/sex-disco-and-fish-on-
acid-how-continental-baths-became-the-
worlds-most-influential-gay-club
17/03/2020

Fig 64. Karl Bulla, The Ariston sauna, ca 
1910
https://www.advocate.com/poli-
tics/2018/2/02/30-infamous-po-
lice-raids-gay-bars-and-bathhouses
08/05/2020

Fig 65. Pol Esteve e Marc Navarro, Atlas 
de Plantas, Darkrooms, ca 2007
https://derkette.tumblr.com/
post/18810261633/pol-esteve-castel-
lo-marc-navarro/amp
11/03/2020

Fig 66. Alvin Baltrop, The Piers, ca 1970s
https://anotherimg-dazedgroup.
netdna-ssl.com/800/azure/anoth-
er-prod/290/2/292289.jpg
24/10/2019

Fig 67. Bill Mickown, Pisces Health Spa, 
ca 1981
https://www.nytimes.com/2019/05/29/
arts/music/bassiani-tbilisi-georgia.html
08/05/2020

Fig 68. Daru Sulakauri, Bassiani (Techno 
Club), Tblisi, Georgia, ca 2019
https://www.nytimes.com/2019/05/29/
arts/music/bassiani-tbilisi-georgia.html
08/05/2020

Fig 69. Michael Lavine, Club kids no 
Limelight, (da esquerda, no sentido dos 
ponteiros do relógio) Julio Jewels; Waltpa-
per; Dj Keoki; Sacred Boy; Björk; Lil Keni; 
Keda; Reign Voltaire. ca 1992
https://i-d.vice.com/en_uk/article/bjwq4v/
rare-photos-of-new-yorks-iconic-club-kids
08/05/2020

Fig 70. Alvin Baltrop, The Piers, ca 1970s
https://i-d.vice.com/en_us/article/
vb9x4a/alvin-baltrop-queer-photogra-
pher-new-york-cruising
24/10/2019
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Fig 71 e 72. Mark Robbins, Utopian 
Prospec, ca 1988
https://glennwallsblog.wordpress.
com/2013/02/17/men/
04/10/2019

Fig 73. Burt Glinn, Street Prostitutes, ca 
1971
https://vintagenewsdaily.com/the-bad-old-
days-of-new-york-15-black-and-white-
photos-documented-nyc-street-prosti-
tutes-in-1971/
09/05/2020

Fig 74. Jeff Cowen, The Drag Queen Stroll, 
ca 1980
https://vintagenewsdaily.com/the-drag-
queen-stroll-vintage-photographs-of-
prostitutes-in-the-meatpacking-district-in-
1980s-new-york-city/
01/04/2020

Fig 75. Autor desconhecido, Red Light 
District, ca 1968
https://my-retro-vintage.tumblr.
com/post/156059617620/amster-
dam-red-light-district-1968
09/05/2020

Fig 76. Ingo Niermann, Drill Camp, ca 
2016
https://www.artslant.com/ny/articles/
show/46853-drill-camp-ingo-niermann-is-
assembling-an-army-of-love
09/05/2020

Fig 77. William T. Jones, Tearoom, ca 
1962/2007
https://www.williamejones.com/portfolio/
tearoom
31/03/2020

Fig 78. Robert Allan More, The Ramble 
(Central Park), ca 1970s
http://www.robertallanmoore.com/
the-ramble.html
09/05/2020

Fig 79. Autor desconhecido, Homens na 
Ramble, ca 1950s
Sanders, Joel; STUD, Architecture of 
Masculinity, Princeton Architectural Press, 
Nova York, 1996
09/05/2020

Fig 80. Marc Martin, Fenster zum Klo, ca 2017
http://pornceptual.com/public-toilets-ex-
clusive-interview-marc-martin/
31/03/2020

Fig 81. Robert Gober, Urinal, ca 1985
https://www.mutualart.com/Artwork/Uri-
nal/9A9A8ED7A94811B2
09/05/2020

Fig 82. Alvin Baltrop, The Piers, ca 1970s
https://i-d.vice.com/en_us/article/
vb9x4a/alvin-baltrop-queer-photogra-
pher-new-york-cruising
24/10/2019

Fig 83. Robert Gober, Três Mictórios, ca 1988
https://art191.weebly.com/up-
loads/5/0/0/4/50042387/7855426_orig.jpg
24/10/2019

Fig 84. António da Silva, Jungle Brazil, ca 2016
http://antoniodasilvafilms.com/pt/bra-
zil-junglebrazil-jungle-images
09/05/72020

Fig 85. Peter Hujar, Christopher street Pier 
#4, ca 1976
https://www.nyclgbtsites.org/site/green-
wich-village-waterfront-and-the-christo-
pher-street-pier/
30/03/2020

Fig 86. Peter Eisenmann, Memorial do Ho-
locausto, ca 2005
https://static1.squarespace.com/static/55c-
1d842e4b027d88eee7b58/t/58af19b-
5c534a5bf960c404f/1487870413628/Ber-
lin+Halocaust+memorial+bike?format=1500w
03/04/2020

Fig 87. Dylan Silva, Blue Series, ca 2018
https://dylan-silva.com/blue/9v4kpgwpeq-
wegqmjjputjm1nmmCf.tt
09/05/2020
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Nota:
Todo o material desenhado é de produção do autor, 
numa combinação de levantamentos e observações 
pessoais, com informações disponibilizadas de 
diversas fontes. 

Possível sexografia do Porto (Mapa):
Este mapa é uma compilação de informação 
recolhida apartir de:
sobre o cruising:
https://orgulhogay.pt/locais-de-engate-porto/
https://www.gays-cruising.com/pt/porto/portugal
sobre erótico comercial
https://www.google.com/maps/search/
sex+shops+porto/@41.1479937,-8.6270636,15z/
data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/
bar+strip+porto/@41.1479937,-8.6270636,15z/
data=!3m1!4b1
https://www.travelgay.com/porto-gay-saunas/
Sobre a prostituição
https://www.jn.pt/nacional/reportagens/prostituicao-
no-porto-muda-se-da-rua-para-dentro-de-
casa-11025062.html
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/jovem-
prostitui-se-no-porto-depois-de-ser-aliciada-via-
facebook
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/jovem-
prostitui-se-no-porto-depois-de-ser-aliciada-via-
facebookhttps://www.sabado.pt/portugal/detalhe/
jovem-prostitui-se-no-porto-depois-de-ser-aliciada-
via-facebook
Oliveira, Alexandra; As vendedoras de ilusões, Estudo 
sobre a Prostituição, Alterne e Striptease, Editorial 
Notícias, Lisboa, 2004
Oliveira, Alexandra; Mundo da prostituição. Estudo 
etnográfico, Tese de doutoramento pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
do Porto, 2005

Zero Tabus:
As bases para os desenhos referentes ao centro 
comercial foram obtidas através da competição: 
https://atuaideiafazparte.shoppingbrasilia.pt
Os desenhos referentes aos espaço Zero Tabus 
foram desenvolvidos com apoio às imagens 
disponíveis, assim como diversas visitas de 
reconhecimento e observação.
créditos de imagem: https://cinemaszerotabus.com

Entre Pisos:
Os desenhos foram desenvolvidos com base 
num levantamento métrico do local, assim como 
diversas vísitas de estudo etnográfico. Com algum 
apoio nas descrições (de utilizadores) efetuadas 
online, em plataformas de apoio a cruising (https://

www.gays-cruising.com/lugar/shopping_cidade_do_

porto_porto_portugal_12357).
créditos de imagem: Fotografias do autor.

De toalha:
Os desenhos foram desenvolvidos com base 
num levantamento métrico do local, assim como 
diversas vísitas de estudo etnográfico.
créditos de imagem: Fotografias do autor.

Entre Pisos:
Os desenhos foram desenvolvidos através da fonte:
https://www.archdaily.com.br/br/769934/metro-do-

porto-eduardo-souto-de-moura

Assim como de diversas vísitas de estudo 
etnográfico. Com algum apoio nas descrições (de 
utilizadores) efetuadas online, em plataformas de 
apoio a cruising (https://www.gays-cruising.com/pt/

porto/portugal).
créditos de imagem: https://joaofarinha.blogs.sapo.

pt/estacao-de-metro-do-bolhao-154558; 

Fotografias do autor

Notas dos casos de estudo



Legenda (Esquerda, de cima para baixo):
.Levantamento métrico do autor do sanitário do 
centro comercial Cidade do Porto (zona de entrada 
e cabines);
.Levantamento métrico do autor do sanitário do cen-
tro comercial Cidade do Porto (zona dos mictórios);
.Exemplo de apontamentos de observação do autor;
.Mapa de locais de cruising, disponível em:
https://www.gays-cruising.com/pt/porto/portugal
.Street view da Rua Coelho Neto, nº6 (pensão 

associada à prostituição de rua)

Legenda (Centro, de cima para baixo):
.Levantamento métrico do autor do balneário Bom 
Sucesso Health Club;
.Levantamento métrico do autor do sanitário do 
centro comercial Península (Caso de estudo não 

desenvolvido);
.Exemplo de apontamentos de observação do autor;
.Informações de locais de cruising, disponível em:
https://www.gays-cruising.com/pt/porto/portugal
.Street view da Rua Coelho Neto, nº6 (pensão 

associada à prostituição de rua)

Legenda (Direita, de cima para baixo):
.Levantamento métrico do autor do balneário Bom 
Sucesso Health Club;
.Exemplo de apontamentos de observação do autor;
.Exemplo de apontamentos de observação do autor;
.Informações relativas a sex shops presentes na 
baixa do Porto, disponível em:
https://www.google.com/maps

.Street view da Rua Fernandes Tomás, nº926 
(pensão associada à prostituição de rua)
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