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CONGRESSO SEXUALIDADES 

 

Fernando de Freitas Franco.1 

 

O vestiário figura entre os poucos espaços organizados onde o corpo pode ser posto a nu em 

um espaço público, sem esquecer os campos de nudismo e certas saunas. No entanto, diferente 

desses últimos, o vestiário é um espaço de transição, onde se vai não necessariamente para se estar 

nu, mas para trocar de roupa, tomar banho, ou usar a sauna, caso este serviço seja disponível. Desta 

forma, o vestiário é um espaço alternativo, onde podemos ou não estar vestidos. Ele é também um 

espaço de transição entre dois mundos: o mundo exterior à estrutura maior no qual ele se insere e as 

atividades que acontecem no interior da dita estrutura. O vestiário é este espaço onde se tiram as 

roupas da vida quotidiana e se colocam as roupas da atividade ou atividades esportivas que se vai 

praticar. Ele é também o espaço de transição quando se deixa a estrutura onde ele se insere. 

O vestiário é também um espaço onde vários pontos de tensão se cruzam: tensões 

relacionadas às pessoas que o freqüentam, aos códigos de conduta implícitas ou explícitas a seguir 

neste espaço organizado, às formas de mostrar, esconder ou olhar os corpos. O vestiário é ainda um 

espaço onde vários saberes se produzem, se cruzam, se atualizam e são mobilizados e produzidos 

desde o momento onde o dito espaço é concebido, deixando emergir a história de sua ocupação. 

Estes saberes vão constituir os discursos que falam do vestiário: de sua elaboração, construção, seu 

sistema de normas. 

Além da estrutura física que constitui o vestiário, o que o torna interessante enquanto terreno 

de pesquisa é que ele possibilita a existência de uma variedade complexa de fenômenos ligados a 

determinadas formas de olhar o corpo que se desveste diante dos olhares que o acompanham, o 

vigiam, o desejam. É exatamente esta variedade de olhares que se direcionam ao corpo que me 

interessa enquanto objeto de pesquisa e a elas são é consagrada a minha pesquisa. No entanto, não 

são quaisquer corpos nem vestiários que me interessam. Interessa-me sobretudo o vestiário dos 

homens e os corpos que o ocupam. Este interesse surge de um paradoxo bastante simples, pois se de 
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um lado homens heterossexuais não têm interesse em olhar fotos de homens nus (Beth Eck 2003 

p.700); de outro, eles se olham quando estão no vestiário. Citando as pesquisas de Pronger, Eck 

exclarece que « Pronger’s examination of heterosexual and homosexual men in sport suggests that 

all men, gay or straight, look at one another in locker rooms » (p.693). Desta forma, o vestiário dos 

homens, sobretudo aqueles que estão inseridos em centros esportivos ou academias, possibilita a 

confrontação de diversos tipos de corpos e também a valoração de certos cânones de beleza 

centralizados na hipertrofia muscular, a força, o vigor e a performance. Assim, jê vejo o vestiário 

enquanto um espaço organizado privilegiado onde diversas práticas de olhar podem emergir. 

As práticas de olhar que constituem o objeto de minha pesquisa estão relacionadas ao espaço 

organizado, à vigilância, ao sexo em espaço público e à construção de gênero. Escolhendo o 

vestiário enquanto espaço organizado, parto de uma premissa elementar da qual o meu 

questionamento decorre: o espaço afeta a forma pela qual as pessoas se olham, são olhadas e se 

fazem olhar. Dentre os diversos vestiários, os que me  interessam fazem parte de estruturas maiores, 

como os existentes em academias, e dentre as diversas academias, escolhi como terreno três 

unidades do YMCA du Grand Montréal: o YMCA Centre-ville, o YMCA Guy-Favreau, o YMCA 

du Parc. AA  ffuunnddaaççããoo  ddoo  pprriimmeeii rroo  YYMMCCAA  eemm  MMoonnttrrééaall   ddaattaa  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  11885511..  EEmm  oorriiggeemm  oo  

YYMMCCAA  eerraa  uummaa  iinnssttii ttuuiiççããoo  vvooll ttaaddaa  ppaarraa  aa  ffoorrmmaaççããoo  mmoorraall   ee  eessppii rrii ttuuaall   ddee  jjoovveennss  qquuee  ddeeiixxaavvaamm  aa  

zzoonnaa  rruurraall   ppaarraa  ssee  iinnssttaallaarreemm  nnaass  cciiddaaddeess  ggrraannddeess..  SSuuaass  aattiivviiddaaddeess  eessttaavvaamm  vvooll ttaaddaass  ppaarraa  aa  lleeii ttuurraa  ee  

ddiissccuussssããoo  ddaa  BBííbbll iiaa  ((GGuussttaavv--WWrraatthhaall ll   11999988))..    AAllgguummaass  ddééccaaddaass  mmaaiiss  ttaarrddee,,  oouuttrrooss  sseerrvviiççooss  ffoorraamm  

ooffeerreecciiddooss::  ccuurrssooss  pprrooff iissssiioonnaall iizzaanntteess,,  aalluugguueell   ddee  qquuaarrttooss,,  aattiivviiddaaddee  ff ííssiiccaa,,  ddeennttrree  oouuttrrooss..  HHoojjee,,  oo  

YYMMCCAA  dduu  GGrraanndd  MMoonnttrrééaall   ppoossssuuii   nnoovvee  cceennttrrooss  ccoonnhheecciiddooss  ttaannttoo  ppoorr  ssuuaass  aattiivviiddaaddeess  ccoommuunnii ttáárriiaass  

qquuaannttoo  ppeellaa  qquuaall iiddaaddee  ddooss  sseeuuss  sseerrvviiççooss  vvooll ttaaddooss  ppaarraa  aa  aattiivviiddaaddee  ff ííssiiccaa..  

  

EEnntteennddeennddoo  aass  pprr áátt iiccaass  ddee  oollhhaarr   

  

Ao longo desta pesquisa usarei « prática de olhar » enquanto conjunto heterogêneo de 

elementos que estão relacionados não apenas ao olhar et certas formas de olhar o corpo, mas 

também a apropriação de elementos que constituem o espaço organizado a fim de efetuar 

determinadas formas de olhar. Este conceito se inspira da forma como Bordieu (1965) define as 
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praticas sociais da fotografia. Para ele, a prática da fotografia não se resume somente a apoiar no 

botão da máquina. Ela é um fenômeno complexo que envolve também o equipamento utilizado, as 

situações onde esta prática acontece, os temas que compõem cada foto, certas funções que estão 

ligadas à prática da foto. Desta forma, sobre o elo entre a prática da fotografia e o equipamento 

utilizado para este fim, Bordieu nos dit:  

[…] une autre pratique supposerait un autre équipement, mais un autre équipement supposerait 
une autre attitude à l’égard de la photographie, donc d’autres conditions d’existence. 
(Bourdieu 1965. p.37)  

 

Por associação, por práticas de olhar, entendo não somente a ação de orientar o olhar para 

outra pessoa, mas também a forma pela qual o olhar se apropria de certos elementos – espelhos, 

divisórias, organização dos armário – que fazem parte da organização do espaço que compõe o 

vestiário. O que me faz questionar as condições nas quais as práticas de olhar acontecem e as 

relações possíveis entre certas modificações feitas ao longo do tempo e as possíveis transformações 

nestas mesmas condições. 

Por prática da fotografia, Bourdieu entende também o objeto concreto “a fotografia” em si, 

que é manipulada, exposta em lugares diferentes segundo a sua importância: 

Dans la plupart des maisons paysannes, les photographies sont ‘serrées’ dans une boîte, à 
l’exception de la photographie du mariage et de certains portraits. (1965, p. 46/47) 

 

As práticas de olhar, por sua vez, compreende também o olhar em si, as formas de olhar, o ato em si 

no que ele tem de mais concreto que se direciona para aquele que ele olha, sua efetivação, sua 

insistência, certas formas de dissimulá-lo, os elementos observáveis do dito olhar.  

Um outro aspecto da prática da fotografia é o estatuto dado aos temas que são fotografados. 

Segundo Bourdieu, em princípio: 

Se prêter à la photographie, c’est accorder le témoignage de sa présence, contrepartie obligée 
de l’hommage reçu à travers l’invitation; c’est exprimer que l’on tient à honneur d’avoir été 
invité à participer et que l’on participe pour faire honneur. (1965, p. 44) 
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Por extensão, as práticas de olhar relacionam-se também à escolha dos corpos escolhidos como 

objeto do olhar, as características que os tornaram objeto do olhar. Algumas vezes, em uma relação 

bidirecional, aquele que e olhado sabe que ele é objeto do olhar de um outro e onde a dicotomia ver 

e ser visto se estabeleceria tal qual em certas “prises de vue”; outras vezes, esta relação é 

unidirecional, e quem é observado não perceberia que está sendo observado; enfim, existe ainda 

uma terceira possibilidade, nela o corpo faz por onde se tornar o objeto do olhar do outro, 

esforçando-se em atirar o olhar do outro. 

Um último aspecto da prática da fotografia diz respeito às funções da fotografia, dentre as 

quais, evidencio duas. A primeira é a  “fonction familiale”:  

La fonction qui lui [à la photographie] confère le groupe familial, à savoir de solenniser et 
d’éterniser les grands moments de la vie familiale, bref, de renforcer l’intégration du groupe familial 
en réaffirmant le sentiment qu’il a de lui-même et de son unité. (Bordieu 1965, p.39) 

 

A segunda é a “fonction sociale”, uma vez que 

Ce qui est photographié et ce qu’appréhende le lecteur de la photographie, ce ne sont pas, à 
proprement parler, des individus dans leur particularité singulière, mais des rôles sociaux, le 
marié, le premier communiant, le militaire, ou des relations sociales, l’oncle d’Amérique ou 
la tante de Sauvagnon. (1965, p.45) 

 

Assim como Bourdieu identifica certas funções na prática da fotografia, gostaria, inspirando-me em 

seu modelo, de consolidar o conceito de prática de olhar e identificar, a partir daí, algumas funções  

que as práticas de olhar mobilizam e como elas se estabelecem.  

 

AAllgguummaass  ccoonnssiiddeerr aaççõõeess  ssoobbrr ee  oo  eessppaaççoo  oorr ggaanniizzaaddoo  

  

A preocupação com a organização do espaço interior na cultura ocidental data, segundo 

Foucault (1975), do início do século XVII, período a partir do qual  

[t]oute une problématique se développe alors : celle d’une architecture qui n’est plus faite 
simplement pour être vue (faste de palais), ou pour surveiller l’espace extérieur (géométrie des 
forteresses), mais pour permettre un contrôle intérieur, articulé et détaillé – pour rendre 
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visibles ceux qui s’y trouvent; plus généralement celle d’une architecture qui serait un 
opérateur pour la transformation des individus : agir sur ceux qu’elle abrite, donner prise sur 
leur conduite, reconduire jusqu’à eux les effets du pouvoir, les offrir à une connaissance, les 
modifier. (Foucault 1975, pp.202/203) 

 

A organização do espaço adquire assim uma função estratégica que torna visíveis aqueles que se 

encontram nela, sobretudo em certas instituições, como o acampamento militar, o edifício 

hospitalar, o prédio escolar e a prisão. Em Surveiller et Punir, Foucault (1975) descreve o 

dispositivo que presidiu o surgimento e o desenvolvimento dessas instituições que tornaram 

possíveis o exercício da disciplina. Em cada uma dessas instituições a organiação do espaço tomou 

uma forma diferente, a fim de permitir àquele que olha de ver tudo de um só  « jeu de regard ». No 

acampamento militar, era preciso definir « exactement la géométrie des allées, le nombre et la 

distribution des tentes, l’orientation de leurs entrées, la disposition de files et de rangées » (op. cit. 

202). No edifício hospitalar a organização espacial « doit permettre de bien observer les malades », 

e para isto é preciso repensar a forma do edifício e a forma de separar os doentes (p. 203). A prisão 

tambémLa prison aussi a été transformée en appareil à surveiller et pas tout simplement en un 

endroit pour enfermer. Un modèle perfectionné de prison a été atteint avec le Panopticon de 

Bentham, car « Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans 

arrêt et de reconnaître aussitôt » (p.233). À son tour, l’école-bâtiment a été aménagée dans ses 

moindres détails afin de rendre visibles tous ceux qui s’y trouvaient: ils ont porté une attention 

spéciale à la façon de ranger les dortoirs, les salles de cours, la salle à manger, même les toilettes:  

On avait installé des latrines avec des demi-portes, pour que le surveillant qui y était préposé 
puisse apercevoir la tête et le jambes des élèves, mais avec des séparations latérales suffisamment 
élevées ‘pour que ceux qui y sont ne puissent pas se voir’. (op. cit. 204) 

 

É interessante observar a descrição das estrutura concebida por Pâris-Duverney (Foucault, 1975 

p.203) para os sanitários da escola militar, pois podemos ver como ela continua ainda tão atual, uma 

vez que podemos observar a presença desta mesma estrutura em uma grande variedade de banheiros 

públicos de shoppings, parques, vestiários, dentre outros. 

Para melhor discutir o conceito de espaço, faz-se necessário compreender a noção de 

pratique spatiale elaborado por Lefebvre e que está relacionado com « the production and use of 
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material or physical space » (Shields, 199. IN: Ingen 2003, p. 203). No entanto, diferente do que se 

possa imaginar,  a « pratique spatiale » não se limita apenas ao caráter físico do espaço:  

Spatial practices, for Lefebvre include everyday activities, involve the use of an established 
spatial economy characteristic of each social formation (place) and demonstrate the ways in 
which bodies interact with material space. […] Spatial practice presupposes the use of the 
body and often entails the banal, unreflective practice of bodies, and these practices both 
produce and reproduce specific places and social formations. (op. cit.) 

 

Da mesma forma, o espaço organizado do qual eu falo possui um lado físico: sua estrutura, cada 

uma das sessões: os armários e a forma de organizá-los, os bancos, os chuveiros, os banheiros. Essa 

lado físico possibilita transformações materiais do espaço e ao designá-lo espaço organizado, levo 

em consideração o fato dele ter sido projetado, construído e pode sofrer transformações em sua 

estrutura material. O espaço organizado se constitui também das pessoas que o utilizam e dos seus 

comportamentos, do cotidiano que se produz no seu interior, das variadas práticas que o atravessam. 

this aspect of social space always remains imagined and is constructed through discourse 
(Soja, 1996). Representations of space or conceived space are the kind of social spaces that 
we engage in through our thoughts, ideas, plans, codes and memories. […] Lefebvre (1991) 
states that representations of space are the most dominant form of space. (Ingen 2003, p. 
203) 

 

Desta forma, a representação do espaço para Lefebvre está relacionada com a forma de ocupar e de 

se apropriar do espaço organizado e de lhe dar sentido: concebendo-o e qualificando-o, além das 

expectativas e das lembranças associadas a ele. O conceito de espaço organizado que mobilizo 

possui esses mesmos aspectos referindo-se assim às relações existentes entre o indivíduo e o espaço 

organizado – em sua materialidade física –, entre um indivíduo e outro, e as formas pelas quais eles 

se relacionam uns com os outros. Em outras palavras, o espaço organizado faz parte da forma como 

o indivíduo reproduz certos hábitos, se apropria do espaço, se desloca nele e concebe o vestiário 

quando ele pensa nele – no vestiário – e quando ele fala dele – no vestiário. Essas dimensões não 

são no entanto fixas, podendo mudar assim como pode mudar a própria estrutura fixa do vestiário. 

Enfin, les « espaces de représentation », qui se définissent comme espaces vécus. 
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The social space throught which life is directely lived. […] Lived space combines all spaces 
simultaneously and generates what Lynn Stewart describes as local forms of knowing, that are 
geographically and historically contingent and which are the result of socially specific spatial 
practices (1995. IN: Ingen 2003, p. 2004) 

 

Os « espaces de représentations » correspondem à relação das práticas espaciais e das 

representações do espaço, sendo o produto de acordos mútuos que foram estabelecidos no tempo e 

permitiram a produção do espaço no momento presente. Este terceiro momento permite visualizar 

as tensões existentes no processo de compreensão das práticas de olhar, por corresponder a uma 

dimensão pragmática do espaço organizado com os acordos ditos e não-ditos e os conflitos que 

podem obrigar quem ocupa o espaço a renegocias tanto as relações entre eles quanto a 

reorganização espacial em sua materialidade física e suas representações. O conceito de espaço 

social de Lefebvre, tal que descrito por Ingen 2003, orienta assim a elaboração do meu conceito de 

espaço organizado no que ele possui de material, relacional, de discursivo. 

 

As práticas de olhar e a vigilância 

 

Como pensar a vigilância sem recorrer às práticas de olhar? Vigiar é observar, prestar atenção, 

utilizar os cinco sentidos, alguns mais que outros, segundo a situação. O olhar possui um papel 

muito importante em certos processos de vigilância, e Foucault (1975) destaca essa importância em  

Surveiller et Punir, sobretudo quando ele descreve o dispositivo de disciplina. No interior desse 

dispositivo certas práticas de olhar têm um papel prioritário, isto porque 

[l]’exercice de la discipline suppose un dispositif qui contraigne par le jeu du regard; un 
appareil où les techniques qui permettent de voir induisent des effets de pouvoir, et où, en 
retour, les moyens de coercition rendent clairement visibles ceux sur qui ils s’appliquent. 
(Foucault 1975, p.201) 

 

Antes de ir mais longe, gostaria de deixar claro uma coisa, em determinados eu me 

apropriarei de certas discussões de Foucault sobre a vigilância para desenvolver meu 

questionamento, mas em outros eu adicionarei outros elementos teóricos, à medida que eu for 

tornando mais evidente meu objeto de pesquisa e o terreno de pesquisa que pretendo utilizar. Assim 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

8 

sendo, a partir de algumas constatações feitas a priori enquanto membro do YMCA du Grand 

Montréal e usuário do vestiário de certos centros e a partir da leitura das discussões de Foucault 

sobre a vigilância no seu Suveriller et punir, eu pergunto: a) comparando as instituições 

disciplinares analisadas por Foucault (1975) – prisão, escola militar, hospital, forças armadas –, em 

qual tipo de dispositivo poderíamos situar o vestiário? b) Como as práticas de olhar participariam da 

realização da vigilância e como o espaço foi organizado para tornar mais eficazes certas práticas de 

olhar voltadas para a vigilância? c) Que outros tipos de prática de olhar essa forma de organizar o 

espaço torna possível? d) Quais outras técnicas, além das técnicas de vigilância, as práticas de olhar 

fazem parte e como elas se produzem? 

 Um outro aspecto relacionado à vigilância que me interessa é o modelo de “surveillance 

hiérarchique” descrito por Foucault (1975), uma vez que nas instituições estudadas por ele, os 

superiores hierárquicos ocupam uma posição privilegiada para vigiar eficazmente seus subalternos: 

um oficial na estrutura militar, um médico na estrutura hospitalar, um diretor na estrutura de ensino. 

No entanto, como este tipo de vigilância poderia ocorrer dentro do vestiário dos três centros que 

compõem meu terreno de pesquisa, uma vez que a presença do faxineiro não reproduz o modelo 

hierárquico descrito acima, visto que o faxineiro não possui nem os mesmos saberes, nem os 

mesmos poderes de um diretor, de um oficial ou de um médico. Qual seria então o papel dos 

indivíduos que ocupam o vestiário, incluindo o faxineiro, e como situá-lo no modelo de vigilância 

hierárquica?  

 

Práticas de olhar, sexo em público e erotização do corpo 

 

 As práticas de olhar que me interessam levantam outras questões além daquelas ligadas ao 

espaço organizado e à vigilância. Essas questões surgiram a partir da leitura de certos estudos 

voltados para o sexo em espaços públicos organizados, tais que centros esportivos (Leap 1999), 

saunas (Tattelman 1999; Clatts 1999; Schaeht 2004; Tewksbury 2002; Huber & Kleinplatz 2002; 

Califia 1994), e banheiros públicos (Humphreys 1970). Esses estudos põem em evidência a 

importância das práticas de olhar nesses espaços.  
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 O primeiro estudo realizado sobre sexto em espaço público foi realizado por Laud 

Humphreys na segunda metade da década de 1960. Humphreys conseguiu identificar banheiros 

públicos que serviam para prática práticas sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. O estudo 

aconteceu em grandes cidades dos Estados Unidos: New York, Chicago, St-Louis, Kansas City, Des 

Moines, Tulsa, Denver,  Los Angeles e San Francisco (Humphreys 1970 p.20). Humphreys 

evidencia a forma como as interações se produzem e como o silêncio ocupa o centro dos processos 

interacionais:  

[…] I presumed that speech was avoided for fear of incrimination. The excuse that intentions 
have been misunderstood is much weaker when those proposals are expressed in words 
rather than signalled by body movements. The sexual participants tend to be silent. The 
mechanism of silence goes beyond satisfying the demand for privacy. Like all other 
characteristics of the tearoom setting, it serves to guarantee anonymity, to assure the 
impersonality of the sexual liaison. (1970 p.13) 

 

O silêncio assegura assim a intimidade de cada indivíduo a partir do anonimato que é mantido 

durante esses encontros sexuais em lugares públicos. Neste contexto, as interações se passam a 

partir da forma de mostrar e ocultar certas partes do corpo ou o próprio olhar. O olhar e certos 

movimentos do corpo fazem parte de todo o processo de negociação e realização do encontro:  

As silence is one of the rules of these encounters, the strategies of the players require some 
sort of physical movement: a gestures with the hands, motions of the eyes, manipulation and 
erection of the penis, a movement of the head, a change in stance, or a transfer from on place 
to another. (Humphreys 1970, p.60) 

 

Humphreys evidencia assim certos elementos relacionados à exposição do corpo. No entanto, ela é 

apenas parcial – e está centrada na exposição do pênis –, enquanto que no vestiário a exposição do 

corpo pode ser parcial ou total. E essa possibilidade de expor o corpo, de olhá-lo e de ser olhado 

pode produzir dinâmicas que terão características diferentes daquelas que ocorrem nos banheiros 

públicos. 

Os estudos sobre o sexo em público evidenciam assim toda uma série de possibilidades onde 

podemos observar a realização de práticas de olhar que  não estão votadas para a vigilância. Práticas 

voltadas para a exposição e observação do corpo que se veste e desveste no vestiário; ligadas 

também à forma como o corpo é visto, desejado e erotizado, como descrito por Leap (1999) em sua 

pesquisa sobre uma academia em Washington D.C. Segundo ele, os vestiários dos centros 
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esportivos possuem como característica particular a possibilidade de tornar visíveis os corpos dos 

indivíduos que estão particularmente preocupados com o aprimoramento da performance de seus 

corpos, por sua beleza física e também pela erotização associada à um tipo particular de corpo:  

Of course the forms of erotic display usually associated with all-male sports facilities can 
regularly be found in the men’s locker room behavior – the parade of partially exposed or 
undraped male bodies, flexing of muscles, competitive teasing, and continual sexual 
innuendo. (Leap 1999 p.118) 

 

Percebemos assim que evidencia o aspecto erótico relacionado com a possibilidade de expor o 

corpo, mas não qualquer tipo de corpo, sobretudo aqueles que obtiveram os “benefícios” do 

treinamento físico. Erotização e valorização de certos tipos de corpo, de certas faixas etárias e 

certos cânones de beleza.  

 A erotização do corpo nu ou semi-nu foi estudada em pesquisas sobre saunas gays, uma 

outra forma de espaço público organizado. Tewksbury (2002) afirma que  “Bathhouses are social 

venues, but environments that ‘provide a highly charged erotic environment where the possibilities 

for sexual gratification are always just around the corner” (p.79). Neste processo de erotização, 

“ the physical characteristics of participants seem to recede in importance” (Weinberg and Williams 

1975:130. In: Tewksbury 2002, p.83). Além disso, como Tattleman (1999) discute, mesmo que as 

pessoas não estejam completamente nuas na sauna, elas podem evidenciar a parte do corpo sobre as 

quais elas querem destacar:  

Towels can be draped long and tight or over the shoulder, folded once or twice to highlight the 
thighs, knotted at the front so that it opens like a curtain or at the back exposing the buttocks. Men 
tend to highlight the area to which they want the most attention paid. (Tattleman 1999. In: Leap 1999 
p. 83). 

 

Além disso, nas saunas gays, « intentions, desires, and propositions are not communicated verbally, 

but rather through eye contact, posturing, body language, and movement » (Tattleman 1999. In: 

Tewksbury 2002, p.83) e “[t]he posturing and performing is most commonly based on initial 

communications exchanged via eye contact” (Tewksbury 2002, p.83).  

Existiriam assim certos tipos de interação que se produziriam em banheiros públicos, saunas 

gays e vestiários de centros esportivos, dos quais certas práticas de olhar fariam parte. Como as 
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práticas de olhar funcionariam nesses processos interativos e quais tipos de interação elas podem 

produzir? Quais as diferenças existentes entre as práticas de olhar voltadas para a vigilância e as que 

levam ao sexo em público o a diversas formas de erotização do corpo? Como as práticas de olhar 

ocorreriam quando se considera a diversidade dos corpos que se veste e desvestem no vestiário? 

 

Práticas de olhar, gênero e sexualidade 

  

  AAss  pprrááttiiccaass  ddee  oollhhaarr  qquuee  mmee  iinntteerreessssaamm  lleevvaannttaamm  ttaammbbéémm  uumm  oouuttrroo  ttiippoo  ddee  qquueessttiioonnaammeennttoo  

ssuurrggiiddoo  àà  mmeeddiiddaa  eemm  qquuee  eeuu  eellaabboorraavvaa  mmeeuu  oobbjjeettoo  ddee  ppeessqquuiissaa..  EEssssaass  qquueessttõõeess  eessttããoo  rreellaacciioonnaaddaass  

ccoomm  aa  ffoorrmmaa  ccoommoo  aass  pprrááttiiccaass  ddee  oollhhaarr  ppaarrttiicciippaamm  ddaass  ccoonnssttrruuççõõeess  ddee  ggêênneerroo..  OO  qquuee  eessttoouu  qquueerreennddoo  

ddiizzeerr  éé  aappeessaarr  ddee  ttrraattaarreemm--ssee  ddee  oollhhaarr  ee  ddee  ccoorrppooss  ddee  hhoommeennss,,  nneessssee  dduupplloo  jjooggoo  ddee  oollhhaarr  ee  ddee  sseerr  

oollhhaaddoo,,  eexxiissttii rraamm  pprrááttiiccaass  ddee  oollhhaarr  mmaaiiss  aacceeii ttáávveeiiss  ddoo  qquuee  oouuttrraass  ee  cceerrttaass  sseerriiaamm  ccoommpplleettaammeennttee  

pprrooiibbiiddaass..  PPeerrgguunnttoo--mmee  eennttããoo  ccoommoo  ccoommpprreeeennddeerr  eessttaa  rreellaaççããoo  qquuee  vvaaii   ddaa  aacceeii ttaaççããoo  àà  pprrooiibbiiççããoo  ddee  

cceerrttaass  pprrááttiiccaass  ddee  oollhhaarr??  QQuuaaiiss  iimmppll iiccaaççõõeess  eessssaa  pprrooiibbiiççããoo  eevviiddeenncciiaarriiaa??  SSee  ffaallaarrmmooss  ddee  pprrááttiiccaass  ddee  

oollhhaarr  qquuee  ssee  pprroodduuzzeemm  eennttrree  hhoommeennss,,  eemm  uumm  eessppaaççoo  ooccuuppaaddoo  ppoorr  hhoommeennss,,  aa  pprrooiibbiiççããoo  ddee  cceerrttaass  

pprrááttiiccaass  ddee  oollhhaarr  ppooddeerriiaamm  ffaazzeerr  eemmeerrggii rr  aa  eexxiissttêênncciiaa  ddee  nnoorrmmaass  ll iiggaaddaass  ààss  ddii ffeerreennççaass  nnaa  ffoorrmmaa  

ccoommoo  ooss  hhoommeennss  ppooddeemm  oouu  ddeevvee  ssee  oollhhaarr,,  ee  mmeessmmoo  nnaass  pprróópprriiaass  ffoorrmmaass  ddee  sseerr  hhoommeemm..  UUmmaa  nnoorrmmaa  

qquuee  ddeevvee  sseeppaarraarr  aa  iiddeennttii ff iiccaaççããoo  ee  oo  ddeesseejjoo  ddaaqquueelleess  qquuee  ddiivviiddeemm  eessttee  eessppaaççoo  oorrggaanniizzaaddoo  ee  qquuee  ssee  

cceennttrraa  ssoobbrree  uumm  mmooddeelloo  hheetteerroosssseexxuuaall   ddee  sseerr  hhoommeemm..  Segundo Dollimore (1991)  

At the same time, and within a heterosexual economy generally, there tends to be a profound 
separation between identification and desire, especially for males. Thus the male is required 
to identify with other males but he is not allowed to desire them; indeed, identification with 
should actually preclude desire for. (p.305) 

 

 As práticas de olhar que me interessam fazem parte desse modele heterossexual, mas não se 

limitam a ele. Pois, como eu tinha comentado, há práticas que são consideradas proibidas, e elas não 

estariam conseqüentemente conforme a norma ou o modelo heterossexual. Práticas de olhar que 

poderiam inverter o modelo descrito por Dollimore – identificação sem desejo – e se constituir o 

contrário dele: desejo sem identificação; e mesmo misturar os dois: identificação e desejo. Não 

gostaria porém de fechar as ditas práticas em modelos preestabelecidos, mas sim de utilizá-los 
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como referência e ver para advir daí. Desta forma, não pretendo mobilizar apenas a dicotomia 

masculino versus feminino, heterossexual versus homossexual, como se houvesse somente uma 

forma de ser homem heterossexual ou de ser homem homossexual. As práticas de olhar fazem 

assim parte de um fenômeno mais complexo que é o gênero. Mas como entender a categoria de 

gênero? Segundo Judith Butler:  

GGeennddeerr  iiss  ccuull ttuurraall llyy  ccoonnssttrruucctteedd::  hheennccee,,  ggeennddeerr  iiss  nneeii tthheerr  tthhee  ccaauussaall   rreessuull tt  ooff   sseexx  nnoorr  aass  
sseeeemmiinnggllyy  ff iixxeedd  aass  sseexx..  TThhee  uunnii ttyy  ooff   tthhee  ssuubbjjeecctt  iiss  tthhuuss  aallrreeaaddyy  ppootteennttiiaall llyy  ccoonntteesstteedd  bbyy  tthhee  
ddiissttiinnccttiioonn  tthhaatt  ppeerrmmii ttss  ooff   ggeennddeerr  aass  aa  mmuull ttiippllee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff   sseexx..  IIff   ggeennddeerr  iiss  tthhee  ccuull ttuurraall   
mmeeaanniinnggss  tthhaatt  tthhee  sseexxeedd  bbooddyy  aassssuummeess,,  tthheenn  aa  ggeennddeerr  ccaannnnoott  bbee  ssaaiidd  ttoo  ffooll llooww  ff rroomm  aa  sseexx  iinn  
aannyy  oonnee  wwaayy..  TTaakkeenn  ttoo  ii ttss  llooggiiccaall   ll iimmii tt,,  tthhee  sseexx//ggeennddeerr  ddiissttiinnccttiioonn  ssuuggggeessttss  aa  rraaddiiccaall   
ddiissccoonnttiinnuuii ttyy  bbeettwweeeenn  sseexxeedd  bbooddiieess  aanndd  ccuull ttuurraall llyy  ccoonnssttrruucctteedd  ggeennddeerrss..  ((11999900  pp..  66))  

  

Assim sendo, se o gênero emerge enquanto possibilidades, as práticas de olhar emergiriam 

assim como um dos elementos que concorre com a forma como se performa o gênero. E se 

« gender is performatively produced and compelled by the regulatory pratices of gender 

coherence » (Butler 1990, p.24), como as ditas práticas de olhar poderiam fazer parte dessas 

“práticas de gênero” que são performativas neste espaço organizado que é o vestiário? Apesar da 

diversidade de possibilidades de se performar o gênero, Buthler evidencia em seu conceito de 

performatividade a idéia de uma repetição da ação que a constitui, isto porque a performatividade é 

o resultado de uma ação que se repete, que se reitera, e ao fazer isto ele nomeia os efeitos 

produzidos pelo discurso (Buthler 1993, p. 2). Desta forma, se o gênero é uma repetição de uma 

ação, os indivíduos que se dizem heterossexuais performam conforme um modelo dito 

heterossexual, o mesmo acontecendo com os homossexuais ou qualquer outra categoria existente 

entre os dois. Além do mais, esta repetição da performance do gênero se concretiza e se torna 

observável através do corpo, que se transforma assim em ««  aa  sseett  ooff  rreeppeeaatteedd  aaccttss  wwii tthhiinn  aa  hhiigghhllyy  

rr iiggiidd  rreegguullaattoorryy  ffrraammee  tthhaatt  ccoonnggeeaall   oovveerr  ttiimmee  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  ssuubbssttaannccee,,  ooff  aa  nnaattuurraall   

ssoorrtt  ooff  bbeeiinngg  »»  ((11999900,,  pp..3333))..  

  PPooddeemmooss  ttaammbbéémm  oobbsseerrvvaarr  qquuee  oo  ggêênneerroo  nnããoo  éé  uummaa  eennttiiddaaddee  ff iixxaa,,  ccoonncclluuííddaa,,  ffeecchhaaddaa..  EEllee,,  

eemm  ssuuaa  ppeerrffoorrmmaattiivviiddaaddee,,    ««  iiss  aa  ddooiinngg  »»  ((oopp..  ccii tt..  pp..2255))..  UUmm  ffaazzeerr  qquuee  ssee  ooccoorrrree  ddiiaannttee  ee  eemm  ll iiggaaççããoo  

ccoomm  ooss  oollhhooss  ddaaqquueellee  qquuee  oollhhaa,,  ddaaqquueellee  qquuee  ssee  éé  oollhhaaddoo  ee  ddaaqquueellee  qquuee  oollhhaa  ppaarraa  ssii   mmeessmmoo..  

IInntteerreessssaa--mmee  aannaall iissaarr  ttaammbbéémm  ccoommoo  aass  pprrááttiiccaass  ddee  oollhhaarr  ppaarrttiicciippaamm  ddeessttaa  rreegguullaaççããoo  ddee  ggêênneerroo..  

SSoobbrreettuuddoo  qquuaannddoo  aass  qquueessttõõeess  ddee  ggêênneerroo  ssee  pprroodduuzzeemm  nnoo  vveessttiiáárriioo  ddee  uummaa  eessttrruuttuurraa  mmaaiioorr,,  ccoommoo  aa  



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

13 

ddee  uumm  cceennttrroo  eessppoorrttiivvoo  oouu  ddee  uummaa  aaccaaddeemmiiaa,,  lluuggaarreess  oonnddee  oo  iinnddiivvíídduuoo  éé  eennccoorraajjaaddoo  aa  ddeesseennvvoollvveerr  

ttaaiiss  qquuee  aa  ffoorrççaa,,  oo  vviiggoorr,,  aa  rreessiissttêênncciiaa;;  ee  ppaarraa  aallccaannççaarr  sseeuuss  oobbjjeettiivvooss  eellee  ddeevvee  ssee  ssuubbmmeetteerr  aa  uumm  

rreeggiimmee  ddiisscciippll iinnaarr  rreellaacciioonnaaddoo  ccoomm  ttééccnniiccaass  bbeemm  pprreecciissaass::  bbooaass  ee  mmááss  ffoorrmmaass  ddee  eexxeeccuuttaarr  

eexxeerrccíícciiooss,,  ccuuiiddaaddoo  ccoommoo  ccoorrppoo,,  ffoorrmmaass  ddee  ssee  vveessttii rr  ee  ssee  ccaallççaarr,,  ddeennttrree  oouuttrraass..  OO  ttrraabbaallhhoo  ff ííssiiccoo,,  

aassssiimm  ccoommoo  oo  eessppoorrttee  eemm  ggeerraall ,,  nnoorrmmaattiizzaa  uummaa  cceerrttaa  mmaassccuull iinniiddaaddee  hheeggeemmôônniiccaa  qquuee,,  ppaarraa  WWhhaannnneell   

((22000022)),,  ssee  ttrraadduuzz  ppeellaa  ««  ccoonntteessttaattiioonn  aanndd  ccaatteeggoorr iissaattiioonn,,  mmaarrggiinnaall iissaattiioonn  aanndd  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  

eelleemmeennttss  ooff  mmaassccuull iinnii ttyy  »»  ((pp..6644))  ee  ppaarraa    MMii ll lleerr  ((22000011))  ««  aaggrreessssiioonn,,  bbooddii llyy  ffoorrccee,,  ccoommppeettii ttiioonn,,  aanndd  

pphhyyssiiccaall   sskkii ll ll   »»,,  qquuaall ii ttééss  qquuii   ssoonntt  ««  pprr iimmaarr ii llyy  aassssoocciiaatteedd  wwii tthh  ssttrraaiigghhtt  mmaalleenneessss  »»  ((pp..443333))..    

Os vestiários, e alguns mais que outros, são assim os espaços organizados que possibilitam o 

questionamento das implicações sobre a manifestação e valorização de certos tipos de 

masculinidade. Desta forma me interessa analisar como as práticas de olhar fazem parte das 

estruturas de regulação de gênero dentro do vestiário e analisar como a construção de gênero orienta 

não apenas as formas de olhar o corpo, mas também as interações estabelecidas entre os ocupantes 

do vestiário dos homens. O que só enriqueceria as discussões sobre certas práticas de olhar, 

sobretudo quando elas acontecem em estruturas voltadas para a prática esportiva e atividade física 

como é o caso do vestiário que constituem meu terreno de pesquisa. 

Estes são os principais questionamentos e o suporte teórico que orientam a minha pesquisa 

de doutorado. Atualmente estou em fase de análise dos dados colhidos através de elaboração de 

arquivo, de observações efetuadas no vestiário das três unidades do Ymca du Grand Montréal. O 

resultado da análise deverá estar disponível em alguns meses, quando finalmente a análise estiver 

terminada e a tese concluída. 
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