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[...] 

Foram tantos os pedidos 

Tão sinceros, tão sentidos 

Que ela dominou seu asco 

Nessa noite lancinante 

Entregou-se a tal amante 

Como quem dá-se ao carrasco 

Ele fez tanta sujeira 

Lambuzou-se a noite inteira 

Até ficar saciado 

E nem bem amanhecia 

Partiu numa nuvem fria 

Com seu zepelim prateado 

Num suspiro aliviado 

Ela se virou de lado 

E tentou até sorrir 

Mas logo raiou o dia 

E a cidade em cantoria 

Não deixou ela dormir 

Joga pedra na Geni 

Joga bosta na Geni 

Ela é feita pra apanhar 

Ela é boa de cuspir 

Ela dá pra qualquer um 

Maldita Geni 

[...] 

 

Chico Buarque [Geni e o Zepelim] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob o capital, o ser humano vem se tornando cada vez mais a 

extensão da mercadoria, com possibilidades cada vez menores 

de se reconhecer fora dela. Cotidianamente é intensificada e 

naturalizada a ideia da pessoa como coisa. 
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RESUMO 
 

 

A partir dos anos de 1990 no Brasil, o tratamento dispensado à questão da prostituição 

passou por um deslocamento substancial no que se refere à conceituação de seu estatuto 

social. Esse período marcou o início de um processo de debates que teve seu ponto 

culminante materializado na elaboração do PL 98/2003, construído numa parceria entre o 

Deputado Federal que o subscreve e a direção hegemônica do movimento organizado de 

prostitutas no país. Desde então o destino da prostituição passou a despertar interesses 

sociais cada vez mais amplos. A concepção do PL 98/2003 é expressão de um novo tipo de 

militância social, circunscrito ao universo das lutas de mulheres, que busca, a partir da 

descriminalização e liberalização da atividade, conquistar uma série de direitos para as 

prostitutas e atribuir efetiva positividade à prostituição. Desse modo, procura retirar a 

prostituição da esfera criminal e sanitária e inscrevê-la na esfera do trabalho, associada ao 

turismo e ao entretenimento. Do ponto de vista teórico, a luta pela positivação da 

prostituição se assenta sob o espectro da crítica aos clássicos movimentos feministas e 

socialistas, por um lado, e ao terreno das lutas por mudanças políticas [práticas] na defesa 

da emancipação feminina, por outro. Toda essa tentativa de alteração do estatuto social da 

prostituição se articula aos impactos das profundas transformações contemporâneas 

desenvolvidas no mundo do trabalho e somente pode ser entendida se se procura na 

história social do fenômeno tanto sua exteriorização real quanto sua mistificação e 

teorização, demonstrando os inúmeros vínculos que ligam a prostituição às relações sociais 

mais gerais, ou seja, suas conexões intrínsecas ao modo como, no ―mundo dos homens‖, se 

constrói e se desenvolve a reprodução social. Este estudo, dentro de suas possibilidades, 

buscará mostrar os alcances e limites da nova proposta de positivação da prostituição a 

partir de reflexões acerca das determinações históricas e relacionais que marcaram a 

trajetória da prostituição, além de buscar expor algumas de suas complexas mediações com 

o poderoso complexo da cultura patriarcal, da ideologia machista e da alienação. Por fim 

apontaremos para a necessidade da superação da mercantilização da vida, sobretudo a das 

mulheres, a partir da perspectiva de uma efetiva emancipação humana. 

 

Palavras chave: prostituição, positivação da prostituição, alienação, indústria do sexo, 

profissão, emancipação humana. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

After the 1990‘s in Brazil the treatment to the prostitution issue has been vigorously 

modified regarding its social status and conceptualization. This period has been the 

beginning of a process of debate with its high point materialized in the elaboration of the 

law projet 98/2008 made within a partnership between the congressman who subscribed it 

and the hegemonical political direction of the prostitutes social movement in the country. 

Since then, the destiny of prostitution has raised more and more social interest. The 

concept of the law project 98/2008 is the expression of a new type of social activism, 

confined to the universe of women struggle, that pursue, from the decriminalization and 

liberalization of activity, a number of rights to the prostitutes assigning effective positivity 

to prostitution. Thus, attempts to remove prostitution from the criminal and health sphere 

and register it in the sphere of labour in association with tourism and entertainment. From a 

theoretical point of view, the struggle for prostitution positivity is based in the critics of the 

classic feminist and socialist movements, on the one hand, and to the characteristics of 

fight for political change [practices] in defense of women emancipation, on the other. All 

this attempt to modify prostitution social status is articulated with the impacts of deep 

contemporary changes developed in the world of labour and can only be understood if we 

search at the social history of the phenomenon its real exteriorization and its theorization 

and mystification demonstrating the various links between prostituition and the more 

general social relations, in other words, its interior connections to the way how, in the 

world of men, it is build and developed the social reproduction. This study within its 

means will try to show the reaches and limits of the new prostitution positivity proposal 

from the reflections of the historical and relational determinations that have marked the 

course of prostitution. It will also expose some of its complex mediations with the 

powerful composite of patriarchal culture, sexist ideology and alienation. Finally, we‘ll 

point to the necessity to overcome commodification of life, specifically women‘s life, out 

of an effective human emancipation perspective. 

 

Key words: prostitution, positivization prostitution, disposal, sex profession, human   

emancipation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1997 foi apresentado ao Congresso Nacional brasileiro o Projeto de Lei n. 

3.436/97, de autoria do deputado Wigberto Tartucce há época do Partido Progressista 

Brasileiro do Distrito Federal, contudo, somente no início do século XXI, mais 

precisamente no ano de 2003, é que o tema ganhou repercussão nacional com apresentação 

do Projeto de Lei (PL 98/2003), subscrito pelo Deputado Federal Fernando Gabeira, do 

Rio de Janeiro, então parlamentar do Partido dos Trabalhadores. O segundo Projeto 

(98/2003) propunha uma mudança substancial no tratamento jurídico dispensado à 

prostituição pelo Estado brasileiro principalmente no tocante a sua abordagem pelo Código 

Penal Brasileiro
1
. Mas do que exigir o pagamento pelos serviços prestados de natureza 

sexual, o Projeto encaminhava a proposta de supressão de três artigos do Código Penal 

Brasileiro (CPB), a saber: Artigos 228, 229 e 231. Os referidos Artigos criminalizam atos 

relacionados ao aliciamento, facilitação, favorecimento, exploração de prostituição alheia, 

manutenção de local para prática da prostituição e tráfico de pessoas para fim de 

exploração sexual.  

O encaminhamento desse Projeto chamou a atenção da sociedade para a questão 

da prostituição e desde então alguns pesquisadores veem se debruçando para tentar 

entender essa problemática. Não obstante a importância da investigação atenta sobre o 

Projeto, bem como, de suas implicações para o cotidiano daquelas que vivem da atividade, 

o interesse desta pesquisa reside essencialmente nas justificativas apresentadas, não apenas 

pelo signatário oficial das propostas de mudanças legais, mas basicamente pelas entidades 

e dirigentes do movimento de prostitutas que participaram de sua construção e consequente 

defesa e do setor do feminismo que a reivindica. A construção do PL 98/2003 representou 

não apenas a reivindicação de uma alteração formal, mas a culminação de uma nova 

concepção teórico-política acerca da prostituição, e o aprofundamento de uma militância 

por sua positivação. A visibilidade do referido PL em escala nacional conferiu ao 

fenômeno notoriedade à proposta de tornar a prostituição um trabalho como os demais e, 

dessa forma alterar o estatuto social de negativação que acompanhou a prostituição desde 

sua gênese.  

Desse modo, a transformação do estatuto social conferido à prostituição não 

significaria somente combater o grave problema do estigma que a sociedade 

                                                 
1
 O Estado brasileiro é signatário da forma abolicionista. Isso significa que a prostituição não é crime para 

quem a pratica, mas é para quem favorece, facilita, alicia, explora ou trafica.  
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hipocritamente impele às prostitutas, mas conferir um status moral e social de positivação 

da prostituição. O setor do movimento de prostitutas postulante da positivação está 

corporificado politicamente na Rede Brasileira de Prostitutas - RBP, em sua entidade 

dirigente, a Davida e, em sua mais notória teórica e porta-voz, Gabriela Leite
2
.  

Embora a defesa da positivação seja hegemônica entre as organizações de 

prostitutas, ela não é única no movimento nacional de prostitutas. 

Atualmente no Brasil, embora hegemônica, a direção política do movimento das 

prostitutas não é consensual. O estabelecimento de um conteúdo de positivação atribuído à 

prostituição tem sido inclusive uma das razões da divergência que gerou uma ruptura do 

movimento em 2005. 

Da cisão de 2005 foi resultou uma segunda entidade nacional de prostitutas, a 

Federação Nacional das Trabalhadoras do Sexo - FNTS. É sintomático dessa polêmica, que 

uma das Associações históricas na fundação e construção do movimento nacional, a 

APROCE
3
, tenha rompido com o grupo nacional hegemonizado pelas posições de Gabriela 

Leite e, hoje componha junto com mais cerca de 15 entidades locais a FNTS. Essa nova 

entidade nacional se apresenta como alternativa às posições políticas e as concepções 

teóricas da RBP. Além da divergência sobre a positivação, outro ponto de desacordo entre 

as entidades nacionais decorre da caracterização que cada uma faz da ida das mulheres à 

prostituição, a RBP entende que a maioria das mulheres permanece na prostituição por 

opção e a FNTS compreende que é exatamente pela razão inversa, por falta de opção. 

Obviamente esse desacordo de caracterização não é desprezível, visto que concretamente 

cada uma das análises vai produzir, consequentemente, demandas distintas, com 

implicações distintas nas respostas que serão requisitadas do Estado e da sociedade, ou 

seja, das análises e políticas distintas irão derivar exigências também diferentes.  

Existe um dado da realidade a considerar: há a entrada de um número expressivo 

de mulheres na prostituição em todos os cantos do mundo. Para caracterizar que as 

mulheres migram para a prostituição por opção, cabe um determinado estatuto atribuído a 

atividade, e cabe uma dada política pública que assegurasse uma normatização jurídico-

política no campo do trabalho, que implicasse inclusive na promoção do ofício. Nesse 

sentido, os desdobramentos seriam: fiscalização para o bom desenvolvimento da profissão: 

capacitação para esse labor; formação; entre outros. Já para a distinção de que as mulheres 

                                                 
2
 Gabriela Leite é a mais notória dirigente histórica do movimento de prostitutas em nível nacional. É 

escritora, socióloga e prostituta, atualmente ―aposentada‖ – como costuma se referir.  
3
 Associação de Prostitutas do Ceará. 
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migram para prostituição por falta de opção a resposta política seria completamente 

diferente. Teria que pensar a prostituição como expressão da “questão social” e, nesse 

sentido, as medidas seriam: garantir melhores condições de vida para as famílias pobres, 

combater a cultura machista, na qual a mulher é considerada um objeto. Combater também 

a exploração do trabalho sexual, proibir os anúncios das empresas que vendem pacotes 

turísticos incluindo – implícita ou explicitamente – programas sexuais, coibir o tráfico de 

pessoas para fins sexuais, entre outras. Esse debate é fundamental importância para as 

exigências ao Estado.  

A discussão da profissionalização e positivação da prostituição produziu um 

impacto dilacerador no movimento feminista mundial. Provocou uma cisão, e tem sido 

motivo de uma das principais polêmicas que dividem o movimento feminista 

contemporâneo, inspirando novas elaborações e debates tanto no campo da política, quanto 

no terreno da teorização da prostituição e da condição da mulher na sociedade capitalista. 

O debate acerca do tratamento dispensado à prostituição, no âmbito do Estado 

brasileiro não é irrelevante. Somente nos anos 2000 foram encaminhados dois Projetos de 

Lei para apreciação pela Câmara dos Deputados, o PL 98/2003, já mencionado, e, outro 

apresentado em 2004, pelo então deputado Eduardo Valverde (PL 4244/04). Ainda nesse 

marco, iníciou-se no final de 2011, discussões entre a Rede e o deputado Jean Wyllys, 

parlamentar do Partido Socialismo e Liberdade que possui mandato pelo estado do Rio de 

Janeiro, para construção de um novo PL. Vale salientar, que o PL 93/2003 contou com a 

participação de Gabriela Leite e da RBP. Por iniciativa direta do Estado, em 27 de julho de 

2012, foi apresentada uma proposta de reforma geral do Código Penal, elaborada por uma 

Comissão de Juristas. Quanto à prostituição, essa Comissão concluiu que para facilitar as 

fiscalizações da exploração sexual de menores dever-se-ia retirar do Código a 

criminalização dos locais de prostituição, reservando-os apenas para adultos. Por esta 

proposta, as casas receberiam dos órgãos públicos competentes licença de funcionamento 

desde que não tirassem proveito da prostituição alheia, cobrando exclusivamente o peço 

pelas dependências contratadas pelas prostitutas ou por seus clientes.  

Com efeito, a proposta de positivação da prostituição se constitui num ―divisor de 

águas‖, sendo a culminação de uma dada forma de concepção de movimento, de 

organização social e de visão de mundo, em nada aproximada das propostas anticapitalistas 

e feministas de emancipação da mulher defendidas até então. Não aleatoriamente, esse 

complexo debate surge na década de 1990 paralelo às primeiras manifestações do ideário 

neoliberal. Essa ―nova‖ concepção de mundo, na qual a prostituição pode reclamar sua 
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positivação figurada como profissão, desvinculada dos conteúdos da totalidade sócio-

histórica, desconectada da dominação das várias formas econômicas articuladas ao poder 

patriarcal, encontra terreno fértil à sua expansão, graças à combinação de dois fenômenos 

organicamente atrelados: a força que exerceu, em seus primeiros anos, o complexo 

ideológico do projeto neoliberal e a ausência de alternativas de projeto e direção sociais 

emancipatórios, produtos da crise subjetiva do projeto socialista.
4
 Desse modo, para que se 

efetivasse a defesa do “novo” conteúdo social para a prostituição os imperativos 

hierarquicamente articulados de exploração e opressão, assumidos historicamente pelas 

correntes do feminismo socialista, precisaram ser desprezados e em seu lugar introduzidos 

discursos ideológicos de ―liberdade‖ de escolha das mulheres pela prostituição.  

Entretanto o movimento de prostitutas que tem início em 1979, no Brasil, não 

surge como um movimento da ordem estabelecida. A primeira manifestação organizada de 

prostitutas no Brasil nasceu questionando o regime e adotando métodos clássicos de luta 

direta. Uma passeata realizada por força da disposição espontânea de travestis e mulheres 

prostitutas – as transexuais eram vanguarda na mobilização – conquistou apoio popular e 

reuniu cerca de três mil pessoas, no centro de São Paulo. A mobilização se processou em 

razão do assassinato de duas prostitutas – uma delas estava grávida – e uma transexual. A 

repressão às mulheres e travestis, que transitavam nas áreas de prostituição após as vinte e 

duas horas era extremamente violenta na época. A polícia agredia qualquer mulher ou 

travesti que estivesse na rua após o horário estabelecido, mesmo as mulheres não 

prostitutas sofriam agressões. Combinava-se a característica repressora da polícia do 

regime com seu caráter altamente machista. Nesse caso, acentuava-se ainda mais o 

autoritarismo contra as mulheres e transexuais que se prostituíam. Após a passeata as 

organizadoras do movimento saíram fortalecidas, pois através da força de sua luta 

conseguiram a destituição do delegado responsável pela região.  

Do ponto de vista mais geral, ainda que o protesto não tivesse inteiramente 

direcionado contra o regime autoritário dos militares, representou um passo 

particularmente importante no interior das lutas por direitos civis e democráticos das 

prostitutas. Para as prostitutas que participaram do processo, aquela conquista carregava 

muitos significados: que acompanharam o movimento desde então: sair do gueto; falar por 

si mesmas; exigir seus próprios direitos políticos. Essa forma de movimento e de reclame 

                                                 
4
 Desde a derrota da revolução Alemã e da guinada ascendente do estalinismo, em que pese o esforço de 

correntes políticas coerentes com o projeto de emancipação humana, não se conseguiu de forma hegemônica 

elevar o projeto socialista ao status de alternativa de massas à barbárie imposta pela lógica destrutiva e 

desumanizante do capital. 
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do passado, em nada se parece com o movimento ―profissionalizado e institucionalizado‖ 

que se percebe no presente. Um elemento essencial é que a mudança nas organizações e as 

novas propostas (re)conceituadoras surgem num período em que o governo aplica 

(contra)reformas que retiram direitos e precarizam o trabalho em geral. É nesse cenário que 

o estudo sobre a positivação da prostituição se insere, buscando aproximações entre esse 

fenômeno de dimensões históricas e suas substanciais implicações práticas na arena dos 

movimentos de luta social, especialmente os feministas, quanto ao estabelecimento de 

políticas públicas. As mudanças de concepção da prostituição também trazem consigo 

rebatimentos importantes quanto ao futuro da utilização das categorias teóricas de 

exploração e opressão, utilizadas como instrumental para análises acerca da prostituição e 

das lutas pela emancipação da mulher d da humanidade.  

Entre as diversas entidades que se construíram ao longo do processo de 

organização do movimento das prostitutas, duas adquiram mais notoriedade por se 

destacarem como direção da dinâmica política e programática do seguimento: a Davida e a 

RDB. Estas organizações tiveram papel central na organização e mobilização das 

prostitutas em escala nacional. Esta pesquisa optou por escolher a Rede Brasileira de 

Prostitutas e o Grupo DAVIDA, pela centralidade dessas organizações na mobilização 

nacional das entidades regionais pela legalização, por entender que são as mais 

representativas da questão em debate e por possuírem a maior firmeza política na defesa da 

positivação da prostituição. E, esses elementos são essenciais para o desenvolvimento 

dessa difícil reflexão, visto que estão neles implicados pontos muito caros ao movimento 

de mulheres, como o debate sobre subjugação, liberdade sexual, luta contra o patriarcado e 

superexploração feminina. 

Os critérios estabelecidos para escolha da RBP e DAVIDA guardam razões muito 

precisas: a RBP é a mais representativa entidade em termos numéricos e políticos, das 

diversas regiões do país, aglutinando em seu interior, tanto grupos e associações de 

prostitutas, quanto entidades que colaboram com os propósitos expostos na Missão5 da 

instituição, ou seja: 

Promover a articulação política do movimento organizado de prostitutas e o 

fortalecimento da identidade profissional da categoria, visando o pleno 

exercício da cidadania, a redução do estigma e da discriminação e a melhoria da 

qualidade de vida na sociedade (sitio da Rede Brasileira de Prostitutas). 

 

                                                 
5
 A Missão da entidade está exposta da página inicial do site. Expressa uma unidade programática mais 

amplo de todos os agrupamentos membros da RBP. 
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 A definição pela DAVIDA levou em consideração três razões essenciais: a 

primeira, porque esta exerce um papel de vanguarda dirigente na mobilização e defesa do 

reconhecimento profissional da prostituição; a segunda, por ser a organizadora de um 

jornal próprio de comunicação, de caráter nacional e dirigido às prostitutas, com maior 

expressão no seguimento, o Beijo da Rua. Esse jornal serve às mobilizações, as 

propagandas das campanhas e, sobretudo, é o veículo de coesão nacional das posições e 

concepções políticas do setor majoritário no movimento das prostitutas, em outras 

palavras, um instrumento para amplificar e transmitir as demandas do setor e a defesa do 

reconhecimento profissional. Ele nasceu junto com a própria luta das prostitutas sendo 

mais antigo que as próprias entidades que o produzem e distribuem atualmente.  

Lançado em 1988, o jornal Beijo da Rua trata do dia-a-dia da prostituição e do 

movimento organizado de profissionais do sexo. Saúde, cidadania, legislação e 

outros temas importantes para a categoria são abordados pelo jornal. É 

distribuído para prostitutas de todo o país, por meio das associações de classe
6
 

(Site do Grupo DAVIDA, 2011). 

 

A terceira e última razão que justifica a escolha pela DAVIDA está relacionada ao 

fato da organização dispor, em seu interior, da mais conhecida e emblemática dirigente 

nacional do movimento nacional de prostituta
7
, além de elaboradora e ―porta-voz‖ das duas 

entidades, Gabriela Leite. Que atualmente se reivindica ―prostituta aposentada‖
8
, participa 

da coordenação da Rede Brasileira de Prostutas e Davida. Sua história se confunde com a 

própria história do movimento. Foi uma jovem oriunda das classes médias da sociedade 

paulistana, estudou sociologia no início dos anos 1970, pela Universidade de São Paulo 

(USP). Optou pela prostituição aos 22 anos de idade quando ainda morava em São Paulo. 

Lá participou de mobilizações e começou sua militância pelos direitos das prostitutas, se 

transformando na figura pública mais importante e expressiva das demandas dessa camada 

social. Foi co-fundadora, da RBP, da Davida, do Jornal Beijo da Rua e mais recentemente 

da grife DASPU
9
. Seu essencial esforço na luta contra a repressão policial e, a vitória na 

batalha em defesa das Bocas do Lixo e do Luxo levou-a a refletir acerca das possibilidades 

abertas com aquele movimento. Em suas autobiografias afirma logo ter percebido que era 

preciso ir para além de um ato de rua, devendo caminhar na direção da auto-organização de 

                                                 
6
 Também disponível na internet, no endereço www.beijodarua.com.br. 

7
 Elaboradora teórica e política, ―porta-voz‖ tanto da Davida, quanto da RBP.   

8
 A expressão ―prostituta aposentada‖ é utilizada pela própria Gabriela Leite como forma de afirmação 

política, visto que no Brasil não há aposentadoria para as prostitutas. 
9
 Prostitutas do Rio ligadas à ONG Davida tiveram uma ideia em 2005: criar uma grife para gerar visibilidade 

e recursos para projetos da organização. Assim nasceu a Daspu, com estampas, frases e design inspirados no 

mundo da prostituição. E, sobretudo com um nome provocativo de quem não tem vergonha de dizer quem é e 

o que faz. (Site DASPU em 10/11/2010: http://www.daspu.com.br/) 
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seu grupo social. A partir de então surgiu a posposta de criação da RBP e posteriormente 

da Davida. 

Na medida em que se desenvolvia a aproximação com o objeto desta investigação, 

maiores se demonstravam os desafios suscitados à compreensão de sua complexa relação 

da prostituição com capital e com as estruturas e arranjos patriarcais. Para prosseguir no 

processo de aproximação foi preciso responder uma questão fundamental para o 

desenvolvimento dessa pesquisa: como se manifestou a prostituição na história e porque se 

reclama sua positivação na contemporaneidade? Quais elementos se conservam e quais 

elementos foram superados no curso do desenvolvimento humano durante o longo 

percurso que separa sua origem de sua expressão atual? Por que o estatuto social da 

prostituição deve ser modificado se as bases que o suportam se mantêm, a saber: a 

exploração e a opressão?  

Dada à complexidade do tema, o impacto que o objeto nos indicou foi o da 

necessidade de construir um resgate histórico das formas de manifestação, 

desenvolvimento e dinâmica da prostituição desde as experiências nas sociedades 

primordiais, passando pelas formações sociais escravista, servil e assalariada. Um estudo 

mais atento, especialmente na antiguidade nos permitiu revelar, para além da aparência, 

que a prostituição nos apresentava no primeiro momento. Perseguindo essas questões e 

cientes dos limites desse trabalho, propôs-se ir buscar nos antecedentes sócio-históricos e 

nas manifestações contemporâneas da prostituição, enquanto instituição social, bem como, 

em sua relação com o Estado e com o movimento feminista os traços e tendências que 

possibilitassem suportar os argumentos da positivação.  

A observação sobre a gênese histórica permitiu perceber que a prostituição se 

funda com a divisão social do trabalho, da propriedade privada dos meios de produção e da 

consequente escravização e confinamento da parcela feminina do gênero humano aos 

limites da vida doméstica, em suma, da vida privada. A análise histórica também permitiu 

perceber que foi no interior das estruturas da família nuclear monogâmica que as mulheres 

perderam seu status igualitário perante a comunidade. E, foi nesse ambiente que 

paulatinamente foram sendo retirados todos os vestígios de igualdade reinantes nas 

sociedades comunais e em seu lugar introduzidas – pela força –, com o precioso auxilio do 

Estado, um conjunto de normas de comportamento que forjaram os papéis sociais que 

dividiram, em pólos de interesses opostos, homens e mulheres. Ao longo das investigações 

foram sendo evidenciados que o complexo das opressões se desenvolveu não em função de 

uma eventual natureza feminina ―servil‖ ou masculina dominadora, mas como subproduto 
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de relações sociais determinadas em sociedades estratificadas hierarquicamente. Nesse 

cenário, o complexo das opressões foi tomando formas próprias, ganhando certa autonomia 

no interior da totalidade social. Identificou-se que a prostituição não se manifestou em 

nenhuma das fases históricas como oposta a família monogâmica, mas ao contrário lhe foi 

sua auxiliar, uma expressão da repressão à sexualidade feminina e, contraditoriamente da 

liberdade para sexualidade masculina. Recuperando as palavras de Engels, ―os homens 

jamais abriram mão dos casamentos por grupo‖, herança das sociedades comunais 

―primitivas‖. 

Desse modo, o desenvolvimento histórico da prostituição representou o 

coroamento da opressão, através da qual a mulher estava condenada à condição de mãe 

(honesta, casta, respeitável) ou de prostituta (leviana, indigna, imoral). Nesse preciso 

cenário, foi sendo forjada uma dada forma de ser da mulher: de um lado tem-se a 

esposa/mãe, aquela mulher destinada ao recato, à satisfação das necessidades da família e 

de seu único homem; do outro lado, outro tipo de mulher é forjado no sentido oposto, para 

devassidão, para satisfação de muitos homens. Parafraseando Beauvoir (2009, p.734), as 

mulheres esposas são protegidas por um único homem conta a tirania de todos os outros; as 

mulheres prostitutas são resguardadas por todos contra a tirania de um único homem. 

Nessa relação imbricada, são desconsiderados em ambos os casos a satisfação dos desejos 

mais genuínos da própria mulher – esposa ou prostituta. Foi nesse contexto que se 

construiu uma moral que e em seu interior abrigou o estigma próprio a cada uma das 

mulheres de acordo com a função social que deveria exercer na sociedade dividida e 

definida a partir de papéis ―previamente‖ estabelecidos antes mesmo que elas nascessem. 

Em sua imediaticidade, o fenômeno da positivação da prostituição se apresentou 

como um problema de ordem moral, no qual estariam em discussão pensamentos, de um 

lado mais avançado, de outro mais retrógrado, emitindo opiniões a respeito da sexualidade 

feminina. Todavia, no processo de aproximação do objeto, através da captura de sua 

manifestação histórica, e de suas dimensões contemporâneas, foi sendo possível verificar 

que o conteúdo da proposta de positivação encontrava-se pleno de determinações 

convenientes apenas à valorização do valor, absolutamente vital ao capitalismo em sua 

atual etapa de queda tendencial da taxa de lucro e crise permanente. Assim, as menções à 

liberdade das mulheres disporem de seus próprios corpos, não passavam de meras 

fraseologias, para ―mudar‖ mantendo tudo exatamente do mesmo jeito. No fundamental a 

proposta de positivação está presa ao horizonte da manutenção de uma sexualidade que 

absolutiza a satisfação dos desejos de outrem, em geral do homem consumidor e a da 
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satisfação dos imperativos do mercado; assim, a prostituição seguia sendo a legitimação do 

direito masculino de acesso irrestrito ao corpo das mulheres não pela conquista, mas pela 

mediação do dinheiro. A positivação representa, portanto uma adaptação da moral 

burguesa aos imperativos do capital, dentro de seus próprios limites. Mais do que não 

representar uma posição progressiva, a positivação demonstrou representar um 

aprofundamento das relações mercantilizadas entre os indivíduos, na qual a mulher 

permanece com status rebaixado de coisa.  

Esse estudo considerou os pressupostos metodológicos da ontologia marxiana do 

ser social como os mais apropriados para capturar a essência do fenômeno da positivação 

do estatuto social da prostituição contemporânea. Essa opção metodológica se apoiou na 

capacidade desses pressupostos de apresentar não um conjunto de regras formais externas 

as peculiaridades do fenômeno em questão, mas um conjunto de referenciais ontológicos. 

Em outras palavras, a própria forma de ser da prostituição e da proposta de positivação 

e/em sua relação com os demais fenômenos sociais. Nas palavras de Netto (1994, p. 39), 

―o método de investigação... que permite ao sujeito apanhar a dinâmica própria do objeto‖ 

a partir do desenvolvimento de aproximações sucessivas. Desse modo, a prostituição é 

considerada um fenômeno, que em sua objetivação, é sempre parte de um todo complexo, 

proprietário de uma unidade formada por partes contraditórias que configura uma 

totalidade que é sempre parte de uma totalidade maior. 

Nessa breve pesquisa, buscamos em Marx e Engels os fundamentos teórico-

metodológicos para o entendimento da prostituição, a compreensão dos indivíduos, 

mulheres e homens, em suas condições de vida dadas, como afirmam os autores em A 

Ideologia Alemã, “partimos dos indivíduos reais, nas suas condições materiais de 

existência.” (2002, p. 10). Os autores dirão também que os indivíduos não produzem e 

reproduzem sua vida material em condições e relações por eles escolhidas. Nesse sentido, 

―indivíduos determinados com atividade produtiva segundo um modo determinado entram 

em relações sociais e políticas determinadas” MARX e ENGELS (2002, p.11) Dito de 

outro modo, para compreender a presente argumentação de positivação da prostituição foi 

necessário, explorar a tensão entre o discurso da Rede Brasileira de Prostitutas e dos 

feminismos e o alicerce material que favoreceu a concretização dessa experiência histórica. 

No Capítulo 2, denominado Antecedentes históricos do estatuto social da 

prostituição, será abordada a gênese e o desenvolvimento histórico das manifestações e do 

estatuto social a ela atribuído, discutindo a articulação entre a prostituição e as estruturas 

sociais de cada tempo histórico, desde as sociedades comunais até a modernidade 
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capitalista. Expondo diversas manifestações da prostituição e do estatuto social a ela 

atribuído, articulado às formações econômico-sociais. Será dividido esse capítulo em três 

grandes momentos fundamentais. Sociedades comunais “primitivas”, transição para a 

sociedade de classes e monogamia, buscou-se mostrar como as relações livres das 

formações comunais ―primitivas‖, foram sendo substituídas pelas relações de exploração 

do homem pelo homem. Nesse tópico, também como o advento da família nuclear 

monogâmica inaugurou, num longo e penoso processo, a opressão da mulher. Buscando 

trazer a dinâmica que instaurou o patriarcado e a divisão social das mulheres em mães e 

prostitutas.  A prostituição nas sociedades antigas, buscou-se expor como se desenvolveu a 

prostituição nas sociedades da antiguidade, procurando apontar elementos que 

contribuíssem para a desmistificação da ideia ilusória de uma sociedade de cidadãos e de 

uma prostituição voluntária. Nesse sentido, foi abordado o comportamento da prostituição 

hospitaleira, religiosa escrava e cortesã e a relação dessas formas de prostituição entre si e 

com a condição social das demais mulheres e da sociedade. A prostituição nas sociedades 

medievais, apresentou-se como se produziu de forma violenta a formação servil. E, a 

intensidade dessa violência no cotidiano das mulheres, observando o papel da igreja na 

repressão à sexualidade e à vida das mulheres pobres. Procurou-se mostrar também a 

violência das violações dos jovens contra as mulheres pobres, abandonadas ou viúvas. 

Articulando o controle social da igreja católica com seu poder de Estado e a 

institucionalização da prostituição como mal menor e fonte de lucros e impostos. 

Modernidade capitalista: “A mulher também é uma mercadoria”, buscamos demonstrar 

como a prostituição se combinou à pobreza extrema, produzindo um exército de 

desempregadas, vulneráveis à prostituição e à superexploração nas fábricas. Assim como, a 

conversão do ser da mulher em coisa, em mercadoria. O papel que o absolutismo moderno 

cumpriu na repressão regulada da prostituição e na derrota que representou para a 

emancipação das mulheres o abandono das ideias iluministas na revolução Francesa, 

considerando emblemática a morte guilhotinada de Olympe de Gouges e a rejeição da 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, para a possibilidade de uma emancipação 

política das mulheres.  

No Capítulo 3, denominado Capitalismo e prostituição na contemporaneidade, 

discutem-se três questões fundamentais para a totalidade da investigação, a saber: a relação 

do capitalismo contemporâneo com a prostituição a partir da crise vivida pelo sistema na 

década de 1970. O capitalismo e sua relação com a prostituição, buscou-se articular o 

impacto da crise permanente do capital nas condições gerais de vida das mulheres e das 
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prostitutas e a ausência do Estado como importante marca do neoliberalismo. Traços da 

Prostituição Contemporânea - foi apresentado um mosaico com situações universais e 

casos singulares, partícipes da mesma totalidade social articulada, que impõe a prostituição 

como alternativa, desde os países desenvolvidos até os países pobres. O debate da 

positivação da prostituição no Brasil buscou-se mostrar como vem se configurando a 

prostituição e as várias medidas apresentadas no sentido de reconceituar o estatuto social 

da prostituição passando de negativo para positivo. O reflexo desses conceitos para as 

políticas sociais e para o Estado moderno e a formação dos primeiros e mais importantes 

movimentos de prostitutas da história do país. 

No capítulo 4, intitulado As perspectivas teóricas sobre o estatuto social da 

prostituição, problematizou-se a polêmica entre as principais correntes do feminismo e a 

proposta de positivação da prostituição, bem como, o confronto entre as posições do 

feminismo e das organizações de prostitutas. As perspectivas feministas clássicas: 

Socialistas e Radicais, discutiu-se a formação do feminismo e de sua tradição desde as 

batalhas de 1970 e o seu posicionamento das tendências socialista e radical quanto à 

positivação. As perspectivas feministas neoliberais, As perspectivas que defendem a 

positivação da prostituição pelos argumentos do neoliberalismo. As contradições presentes 

no debate sobre a positivação da prostituição problematizou-se acerca dos contrassensos 

presentes nas discussões das principais tendências do feminismo e suas implicações 

humanas. 

Após um processo de saturação – nos limites de tempo e natureza deste estudo –, 

do objeto desta investigação a tese plausível que se pode postular é de que no essencial a 

defesa da prostituição como positivação serve tão-somente a manutenção dos interesses do 

capital e reforça seus complexos alienantes que fortalecem a manutenção da opressão às 

mulheres. Nesse sentido, a positivação da prostituição seria funcional ao capital servindo 

como resposta pontual à sua crise sistêmica antagônica aos interesses imediatos e 

estratégicos de qualquer projeto emancipatório para as mulheres e para o gênero humano.  
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2. ESTATUTO SOCIAL DA PROSTITUIÇÃO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

2.1 Sociedades comunais “primitivas”, transição para a sociedade de classes e 

monogamia 

 

 

As pesquisas, especialmente as antropológicas, que investigam a constituição das 

primárias formações humanas indicam que a troca de sexo por bens materiais se 

desenvolveu somente a partir do escravismo. Apesar dessa observação, os decisivos 

impactos da transição do modo vida pós-comunal para as formações societais posteriores 

nos obrigam a estabelecer algumas aproximações quanto à natureza e organização das 

sociedades primordiais, sobretudo no que diz respeito à origem da propriedade privada, da 

monogamia – família nuclear – e do patriarcado.  

No comunismo primitivo não havia a divisão social do trabalho, mas uma divisão 

natural do trabalho, nela competia tanto aos homens quanto às mulheres desempenhar 

tarefas igualmente importantes nos clãs. A introdução cada vez mais sofisticada de técnicas 

para extrair da natureza os bens necessários à reprodução biológica da espécie, fez surgir 

pela primeira vez na ―história a possibilidade de acumular os produtos do trabalho‖ 

(NETTO, 2006, p. 56-57). O excedente produzido pelo trabalho permitiu aos seres 

humanos satisfazer imperativos vitais à sua reprodução, liberando o aprofundamento de 

processos complexos de sociabilidade. 

O trabalho implica mais que a relação sociedade/natureza: implica uma interação 

no marco da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e a sua organização. O 

trabalho, através do qual o sujeito transforma a natureza (e, na medida em que é 

uma transformação que se realiza materialmente, trata-se de uma transformação 

prática), transforma também o seu sujeito: foi através do trabalho que, de grupos 

de primatas, surgiram os primeiros grupos humanos – numa espécie de salto que 

fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser natural (orgânico e inorgânico): o 

ser social (NETTO, 2006, p. 56-57). 

 

Os inúmeros processos que levaram a transição das sociedades primitivas para as 

sociedades de classes se combinaram e trouxeram consigo a efetivação do sistema de 

dominação da mulher. Nesse contexto, a separação dos grandes grupos sociais comunais 

em pequenos agrupamentos privados merece destaque, por dar potência ao movimento que 

culminou com subjugação social da mulher. Dessa dinâmica de apropriação privada da 

produção coletiva foi constituída a família monogâmica – primeiro núcleo privado da 

produção econômica. A organização privada da vida social através da família monogâmica, 

do patriarcado e da divisão social do trabalho constituiu-se enquanto um conjunto 

intricado e indispensável para efetivação da opressão à mulher. 
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A importância característica do casamento monogâmico foi a transformação da 

família nuclear na unidade econômica básica da sociedade, dentro da qual a 

mulher e seus filhos se tornam dependentes de um homem individual. Surgindo 

junto com relações de classe exploradoras, esta transformação resultou numa 

opressão das mulheres que persiste até hoje (LEACOCK, in ENGELS, 2010, p. 

250). 

 

Todavia, no decurso de milhares de anos, em muitas sociedades comunais, as 

mulheres gozaram de grande prestígio. Isso se deveu a particularidades do lugar que 

ocupavam na reprodução biológica da espécie e na divisão do trabalho. Nesses tempos, era 

imprescindível para o grupo salvaguardar as mulheres para garantir maior natalidade, pois 

se precisava de mais mulheres que homens para gerar novos membros para o clã. Por isso, 

foi fundamentalmente o indivíduo do sexo masculino incumbido de caçar, proteger o grupo 

de animais e guerrear – afazeres mais perigosos. Partindo de estudos desenvolvidos desde a 

segunda metade do século XX, Evelyn Reed (2008, p. 32), antropóloga e feminista norte 

americana, reforçava a tese de que o elevado prestígio das mulheres, nesse período, residia 

possivelmente no fato destas serem ―capazes de produzir crianças de seus próprios 

corpos‖. Para aquele estágio de desenvolvimento humano tal feito se constituía num ―ato 

de pura magia criativa‖ (Roberts, 1998, p. 20).  

Estudos mais dedicados sobre o status da mulher nas sociedades primitivas são 

ainda bastante insipientes. Segundo Leacock tem-se ―ignorado em boa medida o seu papel 

real em favor de um foco quase que exclusivo nos sistemas de descendência.‖ 

(LEACOCK, in ENGELS, 2010, p. 255). 

Nas reflexões acerca da monogamia, a autora resgata considerações 

imprescindíveis e ainda atuais do debate apresentado inicialmente por Engels em 1884, nas 

quais este importante teórico estabelece uma vinculação dialética entre as formas históricas 

de matrimônio e as configurações da totalidade social a elas correspondentes. Reafirma 

Leacock, 

o tema fundamental de Engels está claro
10

. Ele escreve: ―Como vimos, há três 

formas principais de matrimonio, que correspondem aproximadamente aos três 

estágios fundamentais da evolução humana. Ao estado selvagem corresponde o 

matrimônio por grupos, à barbárie, o matrimônio sindiásmico
11

; e à civilização 

corresponde a monogamia...‖ A monogamia surge de um estágio transicional de 

poligamia quando há ―a sujeição aos homens das mulheres escravas‖, associada 

à supremacia masculina, ―com seus complementos: o adultério e a prostituição‖. 

Desde o começo a monogamia é só para as mulheres (p. 166). (LEACOCK, in 

ENGELS, 2010, p. 249-250) 
 

                                                 
10

 Grifos não constam no original. 
11

 Engels utiliza de Morgan a definição ―família sindiásmica ou matrimônio sindiásmico‖ para explicar um 

dos estágios das uniões sem entraves, existente imediatamente antes da família monogâmica. Essa seria uma 

forma livre de relação entre homens e mulheres existente durante, ou antes, dos casamentos por grupos. 
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Ao contrário da maioria das proposições de Engels, que foram quase 

completamente ignoradas, a discussão que recebeu maior vigilância dos antropólogos 

corresponde a tese de que a matrilinearidade teria ocorrido antes da patrilinearidade na 

história da humanidade. Para Leacock (2010) esta discussão não guarda qualquer 

centralidade, sendo um ―testemunho lamentável para o status da mulher‖, sintomático da 

insignificante quantidade de investigações rigorosas dedicadas aos estudos do status e do 

papel das mulheres nas sociedades primitivas. No entanto, 

Ainda assim, há evidencia suficiente para apoiar em linhas gerais o argumento de 

Engels de que a posição das mulheres em relação aos homens se deteriorou com 

o advento da sociedade de classes, também existem dados que preenchem muitos 

detalhes da sua tese (Ibidem, p. 250). 

 

Leacock ressalta também os laços de solidariedade próprios dessas formações. 

O ponto importante para o status das mulheres é que o trabalho doméstico era 

comunal e a divisão de trabalho entre os sexos era recíproca; a economia não 

envolvia a dependência da mulher e dos filhos ao marido. Todas as fontes 

principais de alimentos, grandes animais caçados e o produto dos campos eram 

divididos entre o grupo de famílias. (...) As crianças, de fato, pertenciam ao 

grupo como um todo; uma criança órfã sofria uma perda pessoal, mas nunca 

ficava sem família. As mulheres não precisavam suportar injúrias pessoais de 

homens enfurecidos, por temerem a privação econômica para ela e suas crianças. 

(...) Nem mesmo os ―afazeres domésticos‖ podiam ser interpretados como o são 

hoje em dia. (...) na sociedade primitiva comunal, não existia a distinção entre 

mundo público do trabalho masculino e um mundo privado do serviço doméstico 

feminino. 

De fato, as mulheres usualmente forneciam uma boa parcela – frequentemente a 

maior parte – do alimento (Ibidem, p. 250). 

 

Nos clãs onde o peso no fornecimento de alimentos era maior para o trabalho 

agrícola do que para a caça – entre os clãs horticultores – a matrilinearidade era 

predominante e as mulheres tomavam parte nas decisões do grupo. Contudo, afirma 

Leacock: ―o matriarcado, no sentido do poder exercido pelas mulheres sobre os homens 

comparável com ao que os homens posteriormente tiveram sobre as mulheres, nunca 

existiu
12

‖ (Ibidem, p. 256). 

A capacidade de gerar filhos, o ato de parir, o misterioso sangramento mensal – 

sem que este decorresse em morte – e a participação no trabalho social foram essenciais 

para a localização da mulher tanto nas sociedades de coletores-caçadores quanto nas de 

horticultores. As capacidades de gerar, parir e menstruar foram se convertendo em 

obrigação e ―sujeira‖, mas isso somente foi possível graças fundamentalmente ao 

desenvolvimento de relações de exploração, nas quais a propriedade comunal estava sendo 
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 Grifos não constam no original. 
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minada, o parentesco comunal destruído, e a família individual se separou [do clã] como 

uma unidade vulnerável e isolada (Ibidem, p. 262). 

As novas riquezas geradas e o controle dos homens sobre elas possibilitaram o 

estabelecimento e fortalecimento da opressão às mulheres. Assim, ―o conflito entre a 

família e a gens tomou a forma de um conflito entre os princípios opostos do direito 

paterno e materno‖ e a conformação da família nuclear monogâmica, enquanto unidade 

econômica da sociedade firmou-se pela destituição do direito materno, ―grande derrota 

histórica do sexo feminino em todo o mundo” (p.145; itálicos do Engels). Em suma, a ruína 

do status da mulher se expressou socialmente na separação da família do clã e na 

instituição do casamento monogâmico. (Ibidem, p. 262-263) 

O isolamento entre homens e mulheres gerou uma profunda alienação e esta, por 

sua vez, uma desumanização prematura das relações sociais, sobretudo das conjugais. 

Desse modo, o gênero humano se distanciou paulatinamente de sua generidade. Esta 

dinâmica se desenvolveu no interior das formações sociais dividas em classes, não numa 

suposta tendência natural do homem à dominação ou da mulher à subjugação. O estudo das 

constituições comunais primordiais demonstrou que o processo que colocou homens e 

mulheres em posições socialmente opostas diz respeito a uma construção sócio-histórica 

imposta pelas condições materiais de sua própria reprodução. 

As implicações políticas da abordagem de Engels para as lutas emancipatórias das 

mulheres podem ser observadas no trecho recobrado por Leacock. 

Então é que se há de ver que a libertação da mulher exige como primeira 

condição, a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por 

sua vez, requer a supressão da família individual enquanto unidade econômica da 

sociedade. (...) Quando os meios de produção passarem a ser propriedade 

comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A 

economia doméstica converter-se-á em indústria social. O trato e a educação das 

crianças tornar-se-ão assunto público; a sociedade cuidará, com o mesmo 

empenho, de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais (Ibidem, p. 265-266). 

 

Os estudos demonstram que o controle social sobre as mulheres não se procedeu 

de forma tranquila. Historicamente a aplicação da violência e o domínio sobre a cultura 

foram fundamentais para o exercício da autoridade, da hierarquia, do poder de todos os 

homens sobre as mulheres e uma parte destes sobre todo o conjunto social. 

A posse privada das armas no prelúdio do fim das sociedades comunais foi capital 

para a posse privada das mulheres. Essa ferramenta que por milênios serviu à 

sobrevivência coletiva, protegendo o grupo dos predadores, auxiliando na caça e na 

proteção, após o advento do excedente, serviu como instrumento de coerção 

imprescindível para o controle social, inclusive das mulheres na nova forma de família. As 
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armas, propriedade de todos, passaram a ser monopolizadas por alguns e, se voltaram 

contra o coletivo, sendo utilizadas para atender aos interesses da propriedade privada. O 

indivíduo masculino se afirmou como dominador num longo processo, que contou com o 

auxílio indispensável da violência. O processo de modificação da estrutura comunal não 

foi consciente, tampouco planejado, atendeu aos imperativos históricos de seu tempo. 

Antes da divisão da sociedade em classes houve um equilíbrio de forças, que 

tornou desfavorável qualquer desigualdade entre os indivíduos. Nas sociedades humanas 

primitivas não havia nem a propriedade privada, nem o complexo conjunto de instituições 

sociais nos quais se destaca o Estado, a moral, o direito, a religião e a polícia. Essas 

instituições foram posteriormente constituídas como instrumentos essenciais à coerção da 

classe dominante sobre a classe dominada e do sexo dominante sobre o sexo dominado 

(REED, 2008, p.12), com fins a exercer cotidianamente seu comando. 

O instrumento mais eficaz na transição à sociedade de classes no tocante ao 

domínio às mulheres foi provavelmente a família nuclear monogâmica e patriarcal. Lessa 

explica que 

Em todas as sociedades de classe, a exploração do homem pelo homem impôs a 

família monogâmica
13

 como substituta da antiga família comunal. E, em todas 

elas novamente sem qualquer exceção, essa alteração se deu pela conversão de 

coletivas a privadas das tarefas mais imediatamente relacionadas com a 

reprodução biológica (LESSA, 2010, p. 18). 

 

A destruição dos laços comunais se desenvolveu através de processos não lineares, 

correspondendo às distintas etapas pelas quais passaram cada uma das ―civilizações‖. O 

aniquilamento dos princípios de cooperação que faziam da sobrevivência de cada pessoa 

condição essencial à sobrevivência de toda a comunidade foram fundamentais para 

consolidar o isolamento dos indivíduos em pequenos núcleos privados descolados da 

coletividade.  

Como já destacamos, nos primórdios da humanidade a designação das tarefas e do 

trabalho entre os indivíduos do sexo masculino e feminino se dava de maneira 

absolutamente natural. A maioria das mulheres se dedicava às tarefas menos perigosas, em 

especial as atividades de coleta, criação e agricultura, pois precisavam ser mais preservadas 

para assim preservarem também a coletividade.  

Como a sobrevivência da espécie se dava em condições extremamente difíceis, o 

ato de gerar carregava em si uma importância grandiosa. Assim, a valorização das 

mulheres antes das sociedades de classes não se devia a supremacia de um sexo sobre o 
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 Grifos não constam no original. 
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outro, tampouco de relações de opressão, mas de relações harmoniosas nos clãs e numa 

divisão não discriminatória do trabalho, estabelecida em base à necessidade de 

sobrevivência biológica da espécie.  

No posfácio da ―Introdução à edição estadunidense de A origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado‖, a antropóloga Eleanor Leacock, se apoiando nas 

elaborações de Marx e Engels, indica o quanto esses estudos foram fundamentais para 

compreender que a relação entre as mudanças na condição sócio-histórica da mulher 

coincide com as fases da divisão social e sexual do trabalho, tendo em vista que 

(...) ―cada uma das fases da divisão do trabalho determina também as relações 

dos indivíduos entre si no que diz respeito ao material, ao instrumento e ao 

produto do trabalho‖, esses estágios ―são outras formas diferentes de 

propriedade‖ (Leacock,2010, p.229-230). 
 

O papel da mulher na economia comunal foi em larga medida consequência da 

necessidade de permanecer sedentária nos períodos de gestação, pós-parto e lactação. Esse 

sedentarismo possibilitou às mulheres desenvolver habilidades que firmaram seu status 

igualitário na coletividade. Reed, em suas análises aponta o importante papel do sexo 

feminino no desenvolvimento do gênero humano. 

Muitos estudiosos como V. Gordon Childe, Sir James Frazer, Otis Tufton Mason 

e Briffaut, citaram detalhadamente a ampla gama de atividades produtivas 

desenvolvidas pelas mulheres primitivas, e o papel crucial que com isto tiveram 

na elevação do gênero humano para além da modesta economia da idade 

selvagem. Resumindo, durante um período em que os homens se ocupavam 

exclusivamente da caça e da guerra, as mulheres desenvolveram a maior parte 

dos instrumentos, dos conhecimentos e técnicas que estavam na base do 

progresso social. Da colheita espontânea de frutos, passaram à horticultura 

rudimentar e depois à agricultura. Entre a grande variedade de artes que 

praticavam, incluem-se a cerâmica, a curtição de peles, a tecelagem, a construção 

de habitações, etc. Foram as mulheres que desenvolveram os rudimentos da 

botânica, da química, da medicina e outros conhecimentos científicos. Assim 

foram não só as primeiras trabalhadoras indústriais e as primeiras agricultoras, 

mas desenvolveram também a sua mente e inteligência graças à variedade de 

trabalhos que tinham, convertendo-se nas primeiras educadoras ao transmitir 

seus conhecimentos e sua herança cultural a novas gerações de produtores 

(REED, 2008, p. 32-33). 

 

As responsabilidades atendiam aos imperativos de sobrevivência coletiva e 

consequentemente não representavam qualquer subjugação de um sexo sobre o outro. Se 

aos indivíduos do sexo masculino cabia a proteção do grupo, a caça e as guerras essas 

imputações não faziam deles indivíduos superiores. 

Dois autores considerados clássicos da antropologia e da história, J.J. Bachofen e 

Lewis Morgan, citados por Engels (2010), operaram uma verdadeira revolução no campo 

das descobertas sobre as relações de parentesco existentes antes da formação familiar tal 

qual conhecemos. As pesquisas desses autores auxiliaram no entendimento da forma de 
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família, baseada na tríade pai, mãe e filhos, tendo a monogamia como seu pilar de 

sustentação. As descobertas de Morgan e Bachofen, realizadas no início da segunda metade 

do século XIX, fundamentaram os estudos de Engels e serviram para fazer ruir as bases 

que sustentavam a tese da mulher como indivíduo naturalmente inferior ao homem, tanto 

em sua estrutura biológica quanto psíquica. São realmente emblemáticos os pensamentos, 

as descobertas e, sobretudo as sínteses que Engels produziu a despeito do tema, 

especialmente por terem lançado luz sobre o problema da subjugação da mulher ao homem 

e questionado o mito conservador da inferioridade feminina. 

Engels buscou em suas teses, desmistificar o conceito de monogamia, apontando 

os fundamentos de sua inconciliável contradição, além de sua inconsistência como 

fenômeno presente em toda a história. Assim, desestruturou um dos principais pilares de 

argumentação utilizados para conservação dos conceitos e comportamentos justificadores 

da subjugação do conjunto da parcela feminina do gênero humano. O autor expressou 

profunda sensibilidade dialética ao explicitar o advento da propriedade privada, da 

exploração do homem pelo homem, da família monogâmica e do Estado como 

inauguradores de um período histórico no qual cada avanço é ao mesmo tempo um 

anacronismo respectivo. 

A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como uma 

reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma mais 

elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de 

um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, 

até então, na pré-história. Num velho manuscrito inédito redigido em 1845 por 

Marx e por mim (A Ideologia Alemã), encontro a seguinte frase: ―A primeira 

divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação 

dos filhos‖. Hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo de classes que 

apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o 

homem e a mulher na monogamia; e pela opressão de classes, com a opressão do 

sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, 

mas ao mesmo tempo, iníciou, juntamente com a escravidão e as riquezas 

privadas, aquele período, que dura até nossos dias, no qual cada progresso é 

simultaneamente um retrocesso relativo e o bem-estar e o desenvolvimento de 

uns se verificam às custas da dor e da repressão de outros (ENGELS, 1984, p.70-

71). 

 

O triunfo da monogamia e do patriarcado representou para as mulheres uma 

derrota histórica tão significativa quanto a que representou para o conjunto dos produtores 

a divisão social do trabalho. A monogamia, não se fundou a partir de bases naturais, mas 

sociais. Constituiu-se como primeiro tipo de família suportada sob o alicerce de formas 

econômicas, instituída em decorrência do triunfo da propriedade privada sobre a 

propriedade comunal ―primitiva‖, ―determinada espontaneamente‖. (Ibidem, p. 70) 
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Para além das desatualizações produzidas em razão das novas descobertas 

cientificas, tanto no campo da antropologia, quanto das demais ciências, os escritos de 

Engels conservam em essência sua a inestimável contribuição à emancipação feminina. O 

central no questionamento do patriarcado e de suas complexas formas de materialização, 

contido nas teses de A origem da família, da propriedade privada e do Estado, mantém sua 

atualidade. Esse importante pensador retirou a opressão da mulher da posse da biologia e 

da teologia, para inseri-la definitivamente no domínio das construções sócio-históricas 

produzidas pela humanidade. Do ponto de vista teórico, ele trouxe o problema da opressão 

para o campo das ciências humanas, apontando dessa forma para a superação do 

patriarcado por meio da ação consciente dos sujeitos sociais, visto que, tanto quanto os 

demais complexos sociais, este também é construção humana e como tal passível de ser 

transformado. 

Dentre os complexos que envolvem a opressão das mulheres Engels identifica a 

prostituição como fundamental para a supremacia do homem. Reconhece-a como parte 

estrutural da família monogâmica, como verdadeira instituição social, constitutiva da 

desigualdade produzida pela propriedade privada. Assim, tanto as mulheres ―honestas
14

‖ 

quanto as mulheres ―prostitutas‖ são segundo os estudos de Engels e também de Marx, 

duas faces de uma mesma moeda. E, o fim dos casamentos por grupo lançou para os 

arranjos sociais posteriores o casamento monogâmico e seu correlato, a prostituição. 

O desenvolvimento social produzido pelo fim dos casamentos por grupos
15

 gerou 

a degeneração das velhas liberdades relativas de relação sexual. Não tendo desaparecido 

por completo, as práticas sexuais das sociedades primitivas se metamorfosearam em 

proveito dos homens. Assim, a castidade de algumas mulheres só pôde ser mantida graças, 

segundo Engels e Morgan, ao sacrifício pessoal de todas as mulheres. 

O fim das liberdades sexuais relativas não se deu de um só golpe, tampouco 

apresentou qualquer traço linear. Pode-se considerar que a questão da monogamia, em 

diferentes sociedades e grupos apresentou-se em processos desiguais, exibindo formas 

distintas, signos e ritmos próprios. Mas, mantendo presente um elemento essencial a sua 

manutenção o uso da violência patriarcal sobre as ―honestas‖ e as ―prostitutas‖. 

                                                 
14

 Expressão utilizada na época para designar as mulheres que não estavam classificadas entre as prostitutas e 

as depravadas ou libertinas. Mulher do lar, submissa ao marido e as convenções morais. 
15

 ―O termo ―casamento por grupos‖ infelizmente evoca uma imagem irrealista de casamentos em massa que 

não se encontra em lugar algum. (...) Estes não estão baseados, contudo, em qualquer pressuposição de 

exclusividade sexual para qualquer um dos companheiros entre a maior parte de caçadores-coletores dos 

quais temos informação.‖  (LEACOCK, in ENGELS, 2010, p. 251) 
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Os primeiros vestígios históricos de rituais envolvendo contatos sexuais em cultos 

sagrados foram encontrados nas sociedades comunais. Mas pouco ou nada se pode dizer de 

qualquer semelhança entre esses rituais e a natureza da prostituição religiosa ou 

hospitaleira conhecida posteriormente sob o escravismo, porque nos rituais das sociedades 

comunais, que continham em seu interior relações sexuais, não estavam implicados nem 

interesses econômicos, nem subjugação sexual. 

Em sua expressão mais aparente a prostituição se apresenta como oposta, 

incompatível, ameaçadora da ordem da família nuclear monogâmica e do patriarcado. 

Todavia, uma investigação mais atenta dos fenômenos decorrentes do fim dos matrimônios 

por grupo e da propriedade privada consubstanciam as análises que indicam a prostituição 

enquanto constitutiva da ordem que se diz por ela ameaçada. As formas dadas de família – 

monogâmico-patriarcal – presente na totalidade das sociedades de classes têm na 

prostituição um elemento absolutamente funcional a sua existência e correspondem às 

expressões econômico-sociais de cada período histórico dado. As evidencias demonstram 

que a prostituição é necessária para arrefecer os impactos da repressão sexual decorrente 

das profundas transformações ocorridas no seio da família, assim como serve de artifício à 

obtenção de dividendos da venda do sexo. Nesse sentido, para as mulheres, a instituição da 

prostituição se constituiu numa ofensiva repressão sexual e num instrumento de opressão. 

Para Engels (1984), junto às práticas dos maridos que aliviavam sua existência na 

prostituição, eram encontradas esposas desamparadas sexual e afetivamente. E como 

lembra o autor, ―não pode haver um termo de uma contradição sem que lhe corresponda o 

outro‖, nesse caso, o adultério. Embora a prática do adultério não fosse tão recorrente 

quanto a da prostituição, representou um perigo à necessidade de identificação dos filhos 

pela linhagem paterna. O adultério foi relatado por Engels com inegável dose de humor, 

vejamos: 

Com a monogamia, apareceram duas figuras sociais constantes e características, 

até então desconhecidas: o inevitável amante da mulher casada e o marido 

corneado. Os homens haviam conseguido vencer as mulheres, mas as vencidas se 

encarregaram, generosamente, de coroar os vencedores. O adultério, proibido e 

punido rigorosamente, mas irreprimível, chegou a ser uma instituição social 

inevitável, junto à monogamia a ao heterismo
16

 (ENGELS, 1984, p. 72). 
 

                                                 
16

 A expressão ―heterismo‖ utilizada por Engels nesse momento corresponde à prostituição. Contudo, Lewis 

Henry Morgan utilizou o termo ―heterismo‖ para designar a relação familiar transicional entre os casamentos 

por grupo e a família nuclear monogâmica, não relacionando-o à prostituição que conhecemos. Desse modo, 

heterismo se refere à expressão de formas extraconjugais, existentes sob os mais variados desenhos em 

diversos povos, onde os homens – casados ou não – mantinham relações com mulheres não casadas. Esse 

heterismo, descendente em ―linha reta‖ dos casamentos por grupos, floresceu sob as mais diversas formas até 

se transformar em declarada prostituição. 
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Embora não seja possível afirmar categoricamente como funcionavam as formas 

de família ao longo da história das sociedades comunais primitivas, os estudos recentes 

fortalecem as teses defendidas por Engels e Marx, de relacionar os fundamentos da derrota 

feminina com o surgimento da propriedade privada. 

A sociedade antiga, baseada nas relações de parentesco, vai pelos ares em 

consequência do choque das classes sociais recém-formadas; e dá lugar a uma 

nova sociedade centralizada pelo Estado, cujas unidades inferiores já não são 

relações de parentesco e sim unidades territoriais – uma sociedade em que o 

regime familiar está completamente submetido às relações de propriedade e na 

qual têm livre curso as contradições de classe e a luta de classes, que constituem 

o conteúdo de toda a história escrita, até nossos dias (Ibidem, p. 72). 

 

As mulheres tiveram sua liberdade solapada, foram transformadas em escravas 

domésticas. A partir daí, a parcela feminina do gênero humano foi progressivamente sendo 

destituída de sua condição igualitária e excluída da vida pública e social geral. Foi desse 

modo que os interesses da parcela masculina passaram a ser representativos dos interesses 

universais. 

A vida dos indivíduos masculinos está, na nova sociedade, diretamente articulada 

aos destinos coletivos; todas as ―grandes questões sociais‖, tudo que diz respeito 

ao destino da classe, à história do período, estará a cargo dos indivíduos 

masculinos; serão, agora, tarefas que cabem ―aos homens.‖ (LESSA, 2010, p. 

19). 

 

 Enquanto aos homens se afigurou o imperativo categórico de provedor e 

dominador, às mulheres coube o imperativo da servidão ao seu amo e senhor – o homem. 

Desse modo, a servidão foi reservada tanto às esposas quanto às prostitutas, competindo a 

cada uma delas um papel determinado na engrenagem da estrutura social. A incumbência 

das esposas era a satisfação das necessidades da ordem doméstica no seio da família, 

garantindo a infraestrutura para manutenção e reprodução da força de trabalho e a das 

prostitutas à satisfação sexual dos homens; a cada uma, unilateralmente, como tarefas 

específicas e inconciliáveis. Assim, foram selados os papéis das mulheres na sociedade em 

geral e na composição da família monogâmica em particular. 

A definição desses papéis sociais não significa, absolutamente, que as mulheres 

prostitutas não tivessem filhos, nem obrigações domésticas, ao contrário, não raras vezes 

eram exatamente essas obrigações que as ligavam à prostituição. Sérgio Lessa encontra em 

Engels a definição das funções sociais compatíveis ao gênero feminino e masculino na 

nova sociabilidade dividida. 

A antiga relação consensual e igualitária é substituída por uma relação de poder. 

Aos indivíduos masculinos cabe o poder da propriedade privada, serão os 

maridos. Às mulheres cabem as atividades que não geram a riqueza privada: 

serão as esposas ou prostitutas. ―(...) o trabalho doméstico das mulheres perdia 

agora sua importância, comparado ao trabalho produtivo do homem; este 
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trabalho passou a ser tudo, aquele, uma insignificante contribuição‖ (Engels, 

1979: 182) (Ibidem, p. 19). 

 

Segundo o autor, a perda da autonomia das mulheres se afirmou na substituição do 

consenso pela dominação, introduzindo-se na relação entre homens e mulheres um novo 

conteúdo, que não deixou de fora nenhuma das dimensões dessa relação. Logo, o ato 

sexual não foi exceção na dinâmica alienante que se desenvolveu a partir da divisão social 

do trabalho. Este deixou de ser um exercício entre indivíduos livres e ―iguais‖ para se 

tornar mais uma das expressões do conectivo hierárquico estabelecido entre ―marido e 

esposa e entre senhores e prostitutas‖ (Leacok in Lessa, 2010, p. 21). 

Lessa (2010) cita a caracterização de Engels sobre o significado da família 

monogâmica nas sociedades de classes definindo-a como a "organização de certo número 

de indivíduos, livres e não livres‖ num agrupamento doméstico/privado subjugado pelo 

poder do patriarca. Uma discrepância com a ideia construída alienadamente de amor 

incondicional entre indivíduos. 

Em sua origem, a palavra família não significa o ideal – mistura de 

sentimentalismo e dissensões domésticas – do filisteu de nossa época; - a 

princípio, entre os romanos, não se aplicava sequer ao par de cônjuges e aos seus 

filhos, mas somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e 

família o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. Nos tempos 

de Gaio, a família ‗id est patrimonium‘ (isto é, herança) era transmitida por 

testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para designar um novo 

organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo 

número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre 

todos eles. ―A palavra não é, pois, mais antiga que o férreo sistema familiar das 

tribos latinas, que nasceu ao introduzirem-se a agricultura e a escravidão legal, 

depois da cisão entre gregos e latinos arianos‖. E Marx acrescenta: ―A família 

moderna contém, em germe, não apenas a escravidão (servitus) como também a 

servidão, pois, desde o começo, está relacionada com os serviços da agricultura. 

Encerra, em miniatura, todos os antagonismos que se desenvolvem, mais 

adiante, na sociedade e em seu Estado" (ENGELS, 1984, p. 61). 

 

Vale salientar que para Lessa (2010) não há qualquer dimensão da personalidade 

humana que não tenha sido alterada pelo surgimento dessa forma social e, que como toda 

relação social alienada, a família da qual tratamos, também ―implica na alienação dos dois 

lados da relação‖, do dominador e do dominado, sendo, todavia mais cômoda para o 

dominador. 

Aos homens cabe, agora, o desenvolvimento de sua sexualidade dissociada de 

qualquer relação afetiva: a experiência sexual a ser adquirida entre as prostitutas 

implica no rebaixamento do padrão afetivo a um nível bestial. (...) Com a mulher 

ocorre precisamente o inverso. A sua alienação, que a converte em esposa ou 

prostituta, é a negação de sua potência histórica, o rebaixamento do seu patamar 

de humanidade. Por isso, o mesmo processo de alienação será muito mais 

confortável ao homem que à mulher (LESSA, 2010, p. 22-23). 

 



35 

 

A família monogâmica ocupa um lugar fundamental na totalidade social fundada a 

partir da propriedade privada. Essa forma de família possibilita, no processo de 

socialização dos filhos, o apartamento destes da vida coletiva, consolidando seu isolamento 

e constituindo-se como condição sem a qual não seria possível a conformação tanto dos 

papéis sociais historicamente atribuídos a homens e mulheres, quanto aos demais 

complexos alienantes próprios da sociedade de classe. 

―Isoladas de seus pares, desde muito cedo as crianças da família monogâmica 

são mais facilmente ―educadas‖ para serem esposas, prostitutas ou maridos – e, 

ainda, trabalhadores e trabalhadoras ou parasitas das classes dominantes (...) 

adestrados para o papel feminino e o papel masculino, para o papel de membros 

da classe dominante ou dos trabalhadores. E, também por isso (portanto, não 

apenas), a família monogâmica é imprescindível à sociedade de classes.‖ (...) É 

assim que, ao longo dos séculos, maridos e esposas, senhores e prostitutas, pais e 

mães, filhos e filhas vão se formando enquanto os indivíduos masculinos e 

femininos que hoje conhecemos (Ibidem, p. 25-27). 

 

Nesse modelo, a sexualidade feminina, vai sendo moldada em função dos 

imperativos patriarcais e de classe, que em síntese definem as formas alienadas do desejo, 

da vontade, da necessidade, em suma, da subjetividade da mulher. Do ponto de vista da 

construção dessa subjetividade a mulher, na sociabilidade do capital patriarcal, introjeta, 

ou seja, incorpora e passa a considerar – num movimento do seu inconsciente – como seus 

os valores, características e objetivações estranhas aos seus mais autênticos valores, 

características, objetivações. 

Lewis Morgan e outros antropólogos, segundo Engels (1984), reconstruindo 

retrospectivamente a história da família, concluíram a inexistência de entraves 

discriminatórios nas relações sexuais das formações sociais anteriores ao escravismo. 

Observaram que a ausência de obstáculos à sexualidade tornava desnecessária a 

configuração de qualquer forma de prostituição. Esses estudiosos alertaram para a 

dificuldade de se formar uma ideia precisa das condições da sexualidade primitivas 

enquanto estas forem analisadas pelas lentes moralistas que vislumbram um ―prostíbulo‖ a 

cada expressão de liberdade sexual. Dessa maneira, assinalam que 

existiu uma época primitiva em que imperava, no seio da tribo, a relação sexual 

sem barreiras (unbeschränkter Geschlechts-verkehr), de modo que cada mulher 

pertencia igualmente a todos os homens e cada homem, a todas as mulheres. (...) 

Significa que não existiam os limites proibitivos vigentes hoje (...) (Engels, 

2010, p. 48-53). 

 

As condições para a existência futura foram se dando de forma inconsciente e a 

passos muito lentos pela humanidade, numa luta dinâmica por sua própria possibilidade de 

permanecer viva, pois o ―primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 

existência de seres humanos vivos‖. (MARX e ENGELS, 2006, p. 44) Essa luta foi travada 
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no transcurso de um longo período, desde as sociedades dos caçadores-coletores e dos 

horticultores
17

. As condições do modo de ser próprio dos indivíduos nas sociedades 

caçadoras-coletoras e horticultoras – até um determinado estágio do desenvolvimento das 

relações de trabalho, em outras palavras, até o surgimento do excedente – não possibilitou 

qualquer forma de exploração ou opressão e, consequentemente de prostituição. 

A afirmação feita por Marx e por Engels em A ideologia Alemã de que ―o que os 

indivíduos são, depende das condições materiais de sua produção‖ nos deram as pistas para 

nos aproximarmos da prostituição relacionando-a, na história, com as formas e os graus de 

desenvolvimento obtidos pela divisão do trabalho. A centralidade da família para o 

funcionamento das sociedades respondeu inicialmente ao imperativo da divisão do trabalho 

no próprio ceio da família, onde estava concentrada a maioria, por vezes a totalidade, da 

estrutura social. As condições objetivas e subjetivas da forma de existir dos indivíduos não 

permitiram que se pudesse desenvolver qualquer forma assemelhada de venda ou troca de 

sexo livre por bens materiais. 

Como expressão dialética do desenvolvimento humano, as mudanças das relações 

de trabalho foram determinantes para a transformação das formas de família e sexualidade. 

Com efeito, a prostituição somente encontrou terreno fértil para realizar-se devido a sua 

articulação com questões coletivas mais gerais e universais, como a divisão social do 

trabalho e a apropriação privada dos produtos do trabalho coletivo. Logo, foram 

necessárias mudanças revolucionárias nas bases materiais do “comunismo primitivo” 

para que se tornasse possível historicamente a opressão das mulheres e, com ela as 

instituições da família nuclear monogâmica e da prostituição. 

                                                 
17

 A terminologia ―caçadores-coletores e horticultores‖ é utilizada por Eleanor Burke Leacock na introdução 

a edição estadunidense de A origem da família, da propriedade privada e do Estado. No texto Leacock 

discute a atualidade e validade da obra, refutando algumas definições, mas reafirmando o central e dentre eles 

o fato de que houve de fato uma etapa da história da humanidade em que não havia classes sociais porque 

não havia a exploração do homem pelo homem. A antropóloga com base na dialética materialista e numa 

rigorosa revisão bibliográfica desestrutura os argumentos utilizados para naturalizar os processos de 

exploração e a divisão da sociedade, alertando para as imprecisões e limites daqueles que localizam 

erroneamente algumas tribos africanas e americanas no estágio primitivo, quando essa localização é 

imprópria.   
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2.2 Prostituição na antiguidade 

 

No transcurso de um longo período, o modo livre de produzir foi sendo 

substituído por um sistema baseado fundamentalmente no trabalho escravo. As forças 

produtivas, a produtividade do trabalho e os sistemas de trocas foram se sofisticando e 

decretou a decomposição final das relações comunais. Segundo Netto (2006), o escravismo 

estrutura-se em meados do século 3.000 a.C e forja-se a partir da capacidade de se produzir 

mais do que se consome. Assim, a subtração do excedente se torna compensadora para 

alguns seres humanos escravizar outros e os explorar. Essas transformações produziram 

uma mudança radical nas relações sociais, dando início à centralidade da propriedade da 

terra como expressão de poder econômico e político.  

De acordo com Marx e Engels, ―ao lado da propriedade comunal, desenvolveu-se 

a propriedade privada mobiliária e, depois, a imobiliária, mas como uma forma anormal 

subordinada à propriedade comunal.‖ (Marx e Engels, 2006, p. 47) 

Inaugura-se a partir de então uma nova ordem social fundada não mais na 

cooperação, mas na exploração do homem pelo homem, na exploração do escravo pelo 

homem livre. O excedente e sua apropriação privada desencadearam o início de uma nova 

relação entre os indivíduos e a natureza e os indivíduos entre si. 

Nesse momento, diversas contradições se apresentaram – ainda que 

embrionariamente – como, por exemplo, a oposição entre a classe dos cidadãos e a dos 

escravos. Ao se consolidar a propriedade privada nessa etapa, a escravidão passa a ser a 

base da produção, e os escravos produzem junto a outra classe – intermediária – dos 

camponeses livres. (Ibidem, 2006, p. 47) 

Somente com o desenvolvimento do modo de produção escravista amadureceram 

as condições para a subjugação da mulher. Os autores afirmam que está na família e na 

divisão da sociedade em várias famílias, opostas entre si, as evidencias da desigualdade 

qualitativa e quantitativa da distribuição, tanto do trabalho quanto de seus produtos. Para 

eles: a desigualdade 

envolve a propriedade, que já tem seu germe, sua primeira forma, na família em 

que a mulher e os filhos são escravos do marido. A escravidão na família, 

embora ainda rudimentar e latente, é a primeira propriedade, que aqui, aliás, 

corresponde exatamente à definição que deram os economistas modernos, pela 

qual a propriedade é o poder de dispor da força de trabalho de outrem. Além do 

que, divisão do trabalho assim como propriedades privadas, são expressões 

idênticas: pois na primeira se enuncia em relação à atividade aquilo que se 

enuncia na última em relação ao produto dessa atividade (MARX e ENGELS, 

2006, p. 59). 
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As guerras se configuraram como método mais eficiente para aquisição de mão de 

obra, os povos vencidos eram cativos e escravizados pelos vencedores. As longas batalhas 

na antiguidade também objetivavam a conquista de novos territórios. No processo de 

transição da propriedade comunal para a propriedade privada, as riquezas expropriadas nos 

combates foram convertidas em patrimônio dos homens da recente classe dominante.
18

 

Na estrutura social da antiguidade, a condição e status social da mulher em geral e 

da prostituta em particular estiveram vinculadas às formas de ser da totalidade social 

marcada pela contradição inerente ―a todos os modos de produção que sucederam a 

comunidade primitiva‖. 

Nos séculos iniciais da antiguidade puderam-se identificar dois tipos de enlace 

sexual, fora do matrimônio. No primeiro as esposas, filhas ou irmãs eram oferecidas aos 

visitantes, como declaração de gentileza dos anfitriões; no segundo as mulheres – em 

alguns povos apenas as solteiras antes do casamento, em outros também as casadas ou 

solteiras em algum momento da vida eram obrigadas pelos costumes patriarcais a entregar-

se sexualmente a um estrangeiro que a quisesse dispor. Essa cultura era praticada 

comumente em templos ou em lugares reservados à prática da tradição. 

Na Caldeia e na Babilônia, dois dos mais antigos povos da antiguidade, as 

junções sexuais consideradas por alguns estudiosos como prostituição, estiveram em sua 

gênese, relacionadas a rituais religiosos e hospitaleiros.  

As prostituições sacra e ―hospitaleira‖ floresceram uma ao lado da outra 

obedecendo ao culto da deusa da beleza, do amor e da sexualidade, sendo conhecida pelos 

romanos como Vênus; como Afrodite pelos gregos; como Milita pelos povos babilônicos. 

A deusa assumiu diversos outros nomes nos muitos lugares por onde foi cultuada. 

Para alguns povos caçadores do norte da Mesopotâmia representava a mais larga 

hospitalidade oferecer além do leito e da mesa, as mulheres de suas casas ao dispor de seus 

hóspedes, cabendo aos homens da casa a decisão da oferta. Segundo os escritores de a 

História da Prostituição (1970), foram os mesopotâmios os ―inventores‖ da ―prostituição 

hospitaleira
19

‖, habito que com o passar do tempo foi se espalhando para outras 

―civilizações‖.  

                                                 
18

  É significativo notar que nesse período se formaram importantes impérios como o persa e o romano. Junto 

ao legado grego, a cultura desses impérios formou a base de toda a construção ocidental posterior à 

antiguidade. 
19

 A sessão de mulheres da família para visitantes é usualmente classificada como prostituição hospitaleira 

pelos autores que tratam do tema, contudo, a ausência de vínculo direto entre esta prática e a finalidade de 

adquirir bens materiais põe sob questionamento tal categorização. Carecendo o tema de estudos mais detidos. 

Por essa razão a expressão será sempre, nesta dissertação, posta entre aspas. 
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A prostituição sacra variou de acordo com os costumes construídos a partir da 

cultura própria de cada localidade. Heródoto, geógrafo e historiador grego, nascido no 

século V. ac., em uma de suas narrativas descreve os cultos religiosos babilônicos. 

Vi ali uma lei iníqua em virtude da qual toda mulher nascida neste país deve ir, 

pelo menos uma vez na vida, ao templo da Vênus e abandonar-se às carícias e 

abraços de qualquer estrangeiro que a pretendesse. Muitas mulheres ricas ou 

soberbas de sua beleza, não querendo confundir-se com o vulgo, fazem-se 

conduzir ao templo em carros cobertos, acompanhadas de uma chusma [grande 

quantidade] de lacaios e esperam assim quem lhes demande o seu amor. Mas a 

maior parte percorre os jardins que circundam o templo com a cabeça adornada 

com uma coroa de cordõezinhos intercalados a suscitar os desejos de qualquer 

forasteiro. Tomadas umas, outras se apresentam. Por todos os lados se vê 

caminhos, limitados por barreiras de corda, que são frequentados constantemente 

por mulheres que se oferecem e por homens que as procuram. Desde o momento 

em que uma mulher entrou nesse recinto, não poderá sair enquanto não tiver 

mantido relações com um estrangeiro que lhe tenha lançado no regaço o preço 

dos seus abraços e carícias. O estrangeiro, ao lançar o dinheiro, deve exclamar: 

Invoco a deusa Milita – sendo este o nome que os assírios dão a Vênus. Por 

pequena que seja a moeda, não poderá ser rejeitada a oferta; proíbe-o a lei, 

porque esse dinheiro é considerado sagrado. Satisfeito esse dever de se entregar a 

um estrangeiro, a mulher volta ao seu lar e nunca mais se é possível vê-la. As 

dotadas de beleza, donaire e elegância, demoram-se pouco tempo no recinto 

sagrado. As feias permanecem, por vezes, longamente, até encontrarem o meio 

de satisfazerem a lei. Houve as que foram constrangidas a ficarem no templo três 

e quatro anos (PARENT [et al], 1970, p. 10). 

 

Diferente de outras regiões, na Babilônia não era apenas as virgens que se 

recolhiam aos lugares sacros para praticarem o sacrifício. (Ibidem, p. 11) Os sacerdotes, 

organizadores e fomentadores do rito, desempenhavam o papel de coletores dos tributos 

deixados pelos estrangeiros. Cultos semelhantes foram também praticados pelos assírios, 

pelos persas e macedônios. A influência da cultura de um povo a outros era possibilitada 

essencialmente pelos períodos de dominação de uns sobre os outros. 

A influência que as imensas grandezas e o fausto da Babilônia exerciam nas 

outras partes do mundo então conhecido, fez com que o culto de Milita, 

acompanhado de prostituição sacra, se propagasse por todas as regiões da Ásia, 

designadamente na Pérsia, pelo Egito e outros países da África. (...) Em cada 

país a Deusa mudava de nome e os ritos sofriam alterações, mas no fundo o culto 

era o mesmo (Ibidem, p.12). 

 

Na Armênia a Vênus Anaitide era cultuada num templo cercado por vasto terreno 

e protegido por uma forte muralha – asilo sagrado do amor e da hospitalidade para os 

forasteiros. Tudo que os sacerdotes e sacerdotisas recebiam era entregue ao culto da deusa. 

Esses sacerdotes eram escolhidos entre as famílias mais ilustres. Na cultura armênia se 

constituía uma honra para a mulher ter tido um grande número de sacrificadores, uma 

glória sair do templo esposada. Não eram todas as mulheres que podiam tomar parte no 

sacrifício à deusa. Somente as mais gentis, formosas e que demonstravam predisposições 

sensuais eram escolhidas.  



40 

 

A Síria possuía outras divindades, com nomes diversos, eram reverenciadas 

através do culto à prostituição, onde se variava sempre a forma do cerimonial. 

Os fenícios adoravam Vênus sob o nome de Astarté. As estatuas desta deusa 

reuniam os dois sexos, Vênus e Adônis. Dos rituais nascia uma quantidade de crianças cuja 

paternidade era impossível determinar. Essas crianças fenícias cresciam no templo e se 

formavam para dedicação ao culto a Astarté. Prosperava na Fenícia
20

 também a 

―prostituição hospitaleira‖. E, consistia em grande honra para a família conceder aos 

hospedes da casa os primeiros toques às filhas virgens.
21

 O culto à deusa Astarté se 

espalhou junto ao comércio e a indústria fenícios para outros povos onde floresceu 

ardentemente.  

Um desses povos foi o chipreano. A ilha de Chipre foi considerada, à época, o 

lugar do ―amor‖. Vinte importantes templos foram construídos na ilha, dentre estes se 

destacam Pafos e Amatonte. A lenda que influenciou a prostituição sacra em Chipre foi de 

que a deusa havia transformado em pedra todas aquelas mulheres que repugnassem o culto. 

Assim, do ponto de vista cultural, se instituiu o costume de que as jovens ao anoitecer 

deveriam passear pelas praias oferecendo-se aos viajantes, e assim se fez. Esse costume 

durou até o ―segundo século da era vulgar, segundo Justino e outros historiadores‖ 

(Ibidem, p. 17). 

Não obstante, a prostituição não se extinguiu a partir daí. Metamorfoseou-se, 

incorporando outras condicionalidades econômicas. Por exemplo, moças pobres dirigiam-

se a prostituição para conseguir dinheiro para pagar um dote elevado, assim conseguir um 

bom casamento. Assim, as jovens entregues a prostituição sacra, a partir de então, não mais 

depositavam tudo que arrecadavam no altar da deusa, guardavam para o dote de seus 

esposos. Vale salientar que o dote, era condição para o casamento e obrigação da família da 

noiva, uma forma de capitalizar as novas famílias. De acordo com os registros históricos o 

status social das mulheres que se dedicavam à prostituição sacra e à prostituição ―vulgar‖, 

tendo como finalidade o dote, não fazia com que fossem diminuídas, descriminadas ou 

rejeitadas. É necessário assinalar que a prostituição não possuía caráter permanente ou 

profissional. 

                                                 
20

 Os fenícios, povo de origem fenícia semita, surgiram a partir do ano de 3.000 a.C., numa faixa estreita de 

terra da costa oriental do mar Mediterrâneo, na região ocupada atualmente pelo Líbano, pela Síria e pelo 

Estado do Israel. 
21

 O templo de Astraté sobreviveu até Constantino, primeiro imperador cristão de Roma. No século IV 

Constantino mandou demolir o templo da deusa e sancionou uma lei que abolia os costumes da prostituição 

sacra e ―hospitaleira‖. 
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(...) em vez de se envergonharem com isso, se glorificavam pelo contrário, como 

os babilônios, reputando que quanto mais dinheiro tivessem juntado as suas 

noivas, maior número de abraços tinham prodigalizado aos estrangeiros; o que 

eram documentos irrefutáveis da sua beleza extraordinária, da sua graça 

peregrina, das suas dulcíssimas carícias, da sua meiguice incomparável (Ibidem, 

p.16). 
 

De Chipre, o culto à deusa se espalhou para as ilhas adjacentes. Em volta dos 

templos próximos a Cartago havia a ―tendas das moças‖ ou ―Sunoth Benoth‖, onde se 

davam os rituais de ―sacrifício‖ das mulheres em benefício material dos templos e dos 

cerimoniais religiosos dedicadas às deusas do amor. Em A história da prostituição 

encontramos descrições de alguns desses rituais. 

Próximo de Cartago surge um templo à deusa Vênus, chamado na língua de Tiro, 

―Sunoth Benoth‖, ou antes – Tenda das moças – onde as virgens cartaginesas 

acorriam a oferecer a flor da sua castidade e aí permaneciam fazendo comércio 

com o seu corpo, até que tivessem acumulado um bom dote. Casadas, depois, 

tornavam-se umas esposas honestas e fidelíssimas, das quais os maridos se 

louvavam, contra aqueles que se tinham unido a mulheres que não tinham pago a 

Vênus o tributo do seu corpo (PARENT, et al, 1970, p. 19). 

 

A quantidade de sacrificadores era pequena para a quantidade de moças 

disponíveis ao sacrifício, dessa forma ―as moças cartaginesas, permaneciam um tempo 

muito longo naqueles lugares, até completarem a soma ambicionada para os seus 

esponsais.‖ (Ibidem, 19) Eram discriminadas aquelas que não se entregavam ao culto à 

deusa. Os interesses econômicos e a dominação cultural masculina influenciavam 

diretamente na visão moral que se teria das mulheres. 

Em algumas regiões da Síria as mulheres podiam escolher entre cortar o cabelo 

pela raiz ou prostituir-se. O corte dos cabelos era uma punição, permitia o reconhecimento 

das insubordinadas. Apenas uma pequena quantidade consentia o sacrifício dos cabelos. 

Nesse território as destinadas ao culto de Vênus – Milita, Anaitide, Astarté, Urânia, Mitra – 

iam para uma espécie de mercado onde o acesso estava restrito aos estrangeiros. ―Ficavam 

assim todo o dia em exposição.‖ (Ibidem, p.19) O dinheiro arrecadado era destinado às 

festas à deusa. 

Segundo os autores, se o culto à Vênus era sedentário às mulheres, era nômade 

aos homens, que podiam visitar outros países e se beneficiar, ―ressarcir-se‖ da 

hospitalidade recíproca. Os templos se espalharam por toda a Ásia Menor, região da atual 

Turquia e próximos a Rússia. 

Na Lídia
22

 

As moças praticavam a prostituição por conta própria com a mira de arranjar um 

dote, com o qual podiam depois obter um marido. ―As moças da Lídia – disse 

                                                 
22

 Região entre a Mesopotâmia, hoje Iraque, e Jônia, atual Turquia. 
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Heródoto, o pai da História – ganhavam o seu dote e continuavam o seu 

comércio até casarem‖ (Ibidem, p. 22). 

 

Diferente dos demais povos, entre os persas parece ter havido uma maior 

liberdade sexual, não experimentada por outros povos da época no que diz respeito às 

mulheres. Nas festas à deusa Mitra realizavam-se banquetes, nos quais não havia distinção 

social, geracional ou de sexo para os participantes. A história dessas festas foi narrada por 

Macróbio
23

 e reafirmada por Plutarco
24

. 

Nos banquetes, inebriadas pelo vinho, excitadas pela música, esquentadas pelas 

pantomimas voluptuosas das bailarinas e pelos sons dolentes das cítaras, jovens 

esposas, donzelas virginais, matronas austeras, perdida de toda a noção do pudor 

e sem terem impedimento algum, empunhando alto as taças de licor, aceitavam e 

provocavam, em presença dos maridos, dos irmãos e dos filhos, os atos de amor 

os mais atrevidos e lúbricos. Não havia então distinção social, nem de idade, 

nem de sexo; uma embriaguez geral dominava e dementava os convivas (Ibidem, 

p. 23). 

 

Era costume dos reis persas e de seus generais levar em suas viagens um cortejo 

formado por cantores, tocadores, concubinas e prostitutas, cozinheiros, perfumistas. Esta 

prática não foi compartilhada por outros povos guerreiros, que se conservavam 

relativamente castos, com vistas a poupar energias para as batalhas, como acreditavam os 

espartanos. Embora a liberdade sexual das mulheres persas fosse maior em dias de festa, 

esta não poderia ser comparada a dos homens, nem eliminados os aspectos gerais de sua 

opressão. 

No Egito a prostituição não foi exercida nem como hospitaleira tampouco como 

sacra no rigor do termo, visto que as mulheres que a desempenhavam não celebravam atos 

religiosos específicos. A prostituição mais extensa era legal, autorizada, justificada e 

protegida pelo Estado e seus governantes.  

Contudo, não havia status de negatividade, os homens não se envergonhavam de 

adquirir uma prostituta publicamente no mercado, tampouco as mulheres que exerciam a 

prostituição careciam se encobrir para exercer a atividade. A egípcia se entregava a 

prostituição comum [não religiosa], não por imposição direta de leis, mas, como mulheres 

de outras civilizações da época, precisavam arrecadar algum dinheiro para melhorar sua 

condição econômico-social antes do casamento. 

                                                 
23

 Ambrósio Teodósio Macróbio foi um importante filósofo, filólogo e escritor da cultura da antiguidade. 
24

 Plutarco, historiador grego. 
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Tanto no antigo Egito quanto nas demais regiões se divinizavam a natureza sexual, 

geradora e fecundante. Para os egípcios essas divindades estavam personificadas em dois 

deuses: Osíris e Ísis
25

.  

Segundo Heródoto, que deixou um grande número de notícias importantes acerca 

das festas realizadas em homenagem à Íris, nesses eventos os homens eram tão mais 

queridos socialmente quanto mais estragos causavam às mulheres. Nesse sentido, pode-se 

entender que o grau de uso dos corpos das mulheres para satisfação dos impulsos sexuais 

dos homens, atingiu um nível de opressão demasiado intenso, chegando a morrerem 

mulheres nos festejos. A cultura prestigiava as mulheres que se entregavam e suportavam a 

transposição de seus limites vitais. ―E uns e outros se sucediam numa loucura cada vez 

mais intensa e desordenada de tal modo que a muitos acontecia, no acesso do furor, 

estarem gozando um cadáver de mulher [...] Isto era reputado como o máximo do sacrifício 

pela deusa.‖ (Ibidem, p.29) 

Os sacerdotes da deusa no Egito possuíam a prerrogativa de realizarem as 

primeiras relações sexuais com os jovens rapazes [minoria] e com as jovens moças, antes 

de levá-los para o exercício da prostituição, sob o argumento de estarem obedecendo às 

determinações divinas. Algumas escravas às quais foi imputada a prostituição se 

destacaram e cumularam grande fortuna e prestígio no Egito, em Roma, na Grécia e em 

outras regiões.
26

  

A prostituição na Grécia confunde-se com o politeísmo de sua cultura. Inúmeros 

templos se ergueram para adoração de seus deuses. Cabendo extraordinário lugar às 

divindades eróticas, Vênus e Adônis, trazidas da Ásia. Templos e estátuas foram erguidos 

para celebrar os ritos amorosos e os prazeres sensuais das tantas personificações de Vênus. 

Na Grécia ―a história de cada Deus ou Deusa é um hino ao Amor; é uma canção à 

embriaguez dos sentidos.‖ (Ibidem, p.38) Em Corinto, Atenas e outras cidades gregas o 

apreço pela castidade era exclusivo às mulheres prometidas e comprometidas com os 

cidadãos. 

Vênus e Adônis, ao passar pela pátria de Orpheu e de Heródoto, perdendo a 

pouco e pouco a rusticidade da sua origem caldeica e fenícia, aperfeiçoavam-se, 

                                                 
25

 Isis era a Vênus do Egito e o seu culto misterioso representava, por meio de símbolos a alegoria, o ofício 

da mulher ou antes da natureza feminina no universo; Osíris era o macho, cujo trabalho se tornava 

indispensável à fecundação. Os dois deuses conhecidos eram simbolizados pelo Touro e pela Vaca. 

(PARENT, et al, 1970, p. 19) 
26

 Difundida amplamente no Egito, foi a história da escrava Radopis. ―Oriunda da Trácia, Radopis tinha 

acumulado suas riquezas no Egito, sob o reinado de Amasis, 600 anos antes de Cristo(...)‖ fora comprada e 

levada para o Egito com vistas a dar grandes lucros com o comercio de seu corpo. (...) (Ibidem, p.34) 

Segundo essa versão, a fortuna de Radopis teria sido suficiente para erguer a mais importante das pirâmides 

do Egito. 



44 

 

tornavam-se mais delicadas e gentis, apresentavam a característica de uma 

civilização nova, não menos corrupta, por certo, no entanto, mais cuidada nas 

suas exterioridades (Ibidem, p. 38). 

 

Atenas, na Grécia, foi a região na qual as mulheres viveram a condição mais 

aviltante de privação de liberdade de todo o mundo antigo. Ao lado do florescimento 

cultural no campo da filosofia, da astronomia, da ciência, das artes – admirado e seguido 

pelas demais ―civilizações‖ da época – se desenvolveram uma das mais dramáticas 

expressões da opressão à mulher. Enquanto as mulheres destinadas ao casamento e as 

eventualmente casadas não passavam de ‖criadas principais‖ da estrutura familiar 

patriarcal, às escravas eram imputadas obrigações tais como: servir ao senhor – seu 

proprietário – em todas as demandas por ele solicitadas. Em outros termos, poderiam tanto 

executar tarefas na produção agrícola e nos trabalhos domésticos, quanto na satisfação 

sexual do proprietário e, não esporadicamente, serem postas em pontos para prostituir-se 

com desígnio de aumentar os dividendos de seu proprietário em momentos de deficiência 

financeira pessoal ou para fins de aumento patrimonial direto. Uma síntese importante da 

condição do gênero feminino na antiguidade pode ser encontrada sinteticamente pelo 

pensador helênico Demóstenes. Ele situou o papel que cabia às mulheres gregas na vida 

social de acordo com a classe a que pertenciam e ao status que circunstancialmente 

ocupavam. ―O homem tem as hetairae para o divertimento erótico, as concubinas
27

 para 

seu uso diário, e as mulheres de sua própria classe para lhes dar filhos e ser esposas fiéis‖ 

(ROBERTS, 1992, p. 203). 

No nono canto da Ilíada, Homero indica que entre os presentes que Agamenon 

oferece a Aquiles estavam sete mulheres, escravas prostitutas, ―peritas nas belas obras, sete 

lesbianas‖. A lenda das escravas oferecidas a Aquiles ilustra a condição de algumas 

prostitutas em Corinto. Uma escrava liberta se dedicava assiduamente em ―educar‖ no 

ofício da prostituição, desde a infância, moças e rapazes para servir aos poderosos. 

Chamando filhas às escravas que educava, conseguia camuflar a condição real destas.
28

 

Demóstenes, o príncipe dos oradores gregos, conta que era disso que ela vivia.  

―Toda a casta de prostitutas abunda nesta opulenta cidade; educam-se 

publicamente. No templo de Vênus, meninas são destinadas à prostituição. 

Quase todas as mulheres a exercem‖ (...) As prostitutas, muitas novas ainda, 

chegavam a Corinto conduzidas pelas alcoviteiras e medianeiras, vindas de 

Lesbos, Tenedas, Abidas, Mileto, Chipre e Fenícia (PARENT, et al, 1970, p. p. 

61). 

                                                 
27

 Contingente significativo de concubinas da época era composto por escravas. 
28

 Nicarete, escrava liberta, tinha em sua posse várias escravas que educava na arte da sedução. Nicarete 

possuía uma grande habilidade em reconhecer, segundo ela, as crianças que aparentavam traços de beleza 

tendentes a se aflorar com o crescimento e, propensão a se tornarem ―corruptíveis‖. 
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Os costumes entre os gregos não eram os mais pudicos, mas certamente menos 

violentos para com as prostitutas do que em outras regiões. Contudo, não encontramos 

registros que nos pudessem fornecer mais detalhes acerca de práticas específicas. Cabe 

notar que, grande parte de toda a história grega perdeu-se nos vários incêndios sofridos 

pela Biblioteca de Alexandria, onde estava guardada a maior parte de sua história e de seu 

acervo literário geral. O que podemos considerar é que a prostituição sacra, inicial, esteve 

em Atenas sempre ligada ao culto de uma Vênus mais popular, introduzida por Teseu que 

alguns historiadores julgam ter governado os atenienses entre 1234 a.C. e 1204 a.C. 

Nas festas
29

 da deusa eram oferecidos donativos e oferendas pelas prostitutas e, 

aos pés da estátua, se aglutinava uma multidão. A adoração acontecia em vários lugares da 

Grécia, nos quais Vênus era cultuada sob o nome de Etérea30 ou Cortesã31. Ao lado do culto 

a Vênus Etérea também havia templos destinados a ―Vênus pudica‖ e, ambas recebiam 

veneração e riquíssimas ofertas. Os templos e estatuas eram edificados com as riquezas 

recebidas pelas prostitutas. As mulheres que com seus préstimos possibilitavam essas 

construções podiam exercer a ocupação de ―sacerdotisas e ficavam adjuntas ao templo, na 

qualidade de auxiliares, a fim de sustentarem, com o produto da sua prostituição, os 

sacerdotes e aumentarem os rendimentos dos altares‖. 

Em meio à prostituição sacra surgiu a prostituição legal. A primeira já começava 

a se tornar ameaçada pelo crescimento social de preceitos morais de honra familiar e, 

sobretudo de legitimidade dos filhos. O Estado e os costumes atenienses obrigava por lei o 

casamento, que era tido como um fardo pesado a ser suportado.  

Os gregos [homens] proclamavam abertamente que os únicos objetivos da 

monogamia eram a preponderância do homem na família e a procriação de filhos 

que só pudessem ser seus para herdar dele. Quanto ao mais, o casamento era para 

eles uma carga, um dever para com os deuses, o Estado e seus antepassados, 

dever que estavam obrigados a cumprir (ENGELS, 1984, p. 70). 

 

Sólon, legislador aristocrata, estadista e poeta de Atenas, analisou as condições 

sociais e econômicas da época e percebeu que a inserção do Estado no comércio do sexo 

seria uma importante alternativa para aumentar os impostos e fortalecer os cofres públicos. 

                                                 
29

 Uma lenda grega conta que: ―Num dia de festa os soldados do dominador assenhorearam-se da cidade 

postando guardas às portas. Eles embriagaram-se numa orgia, fora das muralhas, com algumas prostitutas 

abidenses e adormeceram pôr fim ao som das flautas. Uma das mulheres apoderou-se então das chaves da 

cidade, entrou nela e avisou os cidadãos que, acorrendo, mataram as sentinelas, surpreenderam o inimigo e o 

expulsaram em completa derrota. Em memória dessa liberdade recuperada, ergueram um templo à Vênus 

Etérea.‖  (Ibidem, p. 41) 
30

 Etérea é o correspondente em português do Brasil a hetaira ou hetera eram as prostitutas que se 

encontravam no topo da pirâmide social ocupada pelas prostitutas gregas. 
31

 Cortesã é aquela mulher que se relaciona com a corte. Essa expressão era utilizada pelos romanos para 

designar as prostitutas das classes possuidoras. 
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Sólon, pois, vendo que os templos e os sacerdotes arrecadavam para si o fruto da 

prostituição, pensou que poderia angariar semelhantes benefícios para o Estado, 

com os mesmos meios, procurando uma saída menos perigosa aos eróticos 

furores dos jovens atenienses e salvaguardando ao mesmo tempo a honra das 

famílias. E com este princípio, fundou um grande estabelecimento, chamado 

―Dicterion‖, mantido à custa do governo, no qual se concedia a entrada por um 

preço estabelecido, a quem quisesse ir lá gozar o amor duma hora, revertendo 

uma parte das oferendas em benefício do Estado. O imposto não era grave e a 

sua execução entrava no domínio do funcionalismo público. De modo que assim 

não havia rivalidade, nem indulgências, nem desquite (PARENT, [et al], p. 46). 

 

A prostituição sacra que legou densos sinais à cultura da prostituição na Grécia 

foi gradualmente deixando de ser exercida em favor dos templos e dos sacerdotes 

dirigindo-se aos cofres públicos. Além de extrair benefícios financeiros com a prostituição, 

Sólon pretendia afastar os jovens rapazes das inclinações eróticas desreguladas, que 

segundo ele, embrutecia a juventude masculina. Também era seu objetivo proteger o pudor 

das virgens e das mulheres casadas. Para tanto, havia conseguido instituir leis que proibiam 

favorecimentos privado à prostituição estrangeira e tolhia o direito de cidadania a qualquer 

mulher ateniense que se alistasse entre as prostitutas. Sólon instituiu oficialmente a 

prostituição legal e protegeu o lar como ―santuário doméstico‖ inviolável. (ibidem, p. 47) 

―O sacrifício da entrega, no início, dever de todas as mulheres, passou a ser exercido, mais 

tarde, apenas por essas sacerdotisas
32

, em substituição a todas as demais‖ (ENGELS, 1984, 

p. 72). 

O antigo tribunal ateniense (Areópago) negou a toda prostituta 

indiscriminadamente: da mais baixa condição social, passando pelas tocadoras de flauta e 

pelas heteras, qualquer direito de tornarem-se cidadãs. Segundo os registros, às vezes por 

delitos forjados, caluniosos, eram condenadas à pena capital pelo Areópago. Aos tribunais 

subalternos competia impor o respeito aos regulamentos que determinavam o vestuário, os 

locais de habitação, os locais de trânsito, a cobrança dos impostos e a vigilância dos 

costumes da vida pública.  

Para protegerem-se dessa pesada condição as prostitutas de Atenas formaram uma 

corporação especial, de diferentes ordens de mulheres. (Ibidem, p. 49).  

Eram três as principais categorias, as quais se subdividiam ainda em subclasses 

mais ou menos homogêneas. As etéreas formavam a ordem superior; seguiam-se 

depois as auletrídeas e por fim as diterídeas; estas escravas da prostituição, as 

segundas auxiliares, as primeiras rainhas. As diterídeas, matriculadas por Sólon 

no ―Dicterion‖(...) deviam-se considerar como escravas. As auletrídeas ou 

tocadoras flautas e bailadeiras tinham uma vida mais livre exercendo a sua arte 

nos festins para que eram sempre convidadas. Estas mulheres penetravam nas 

habitações e conviviam com as famílias dos cidadãos gregos, assistindo às ceias 
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 A expressão é utilizada para designar as mulheres que passaram a condição de prostitutas 

permanentemente. 



47 

 

e jantares, divertindo-os com os cantos e danças fascinantes. Mas quando o 

vinho, a música e o resto tinha excitado a fantasia e os sentidos dos convidados, 

estes obrigavam-nas a sentar ao seu lado praticando-se atos tais que se não 

podem descrever aqui. As etéreas, ainda que traficassem os seus beijos e 

concedessem por dinheiro as suas pessoas aos amadores que mais generosamente 

lhes pagassem, conservavam porém o seu livre arbítrio e rejeitavam os 

pretendentes que não eram do seu gosto (Ibidem, p. 52)
33

. 

 

As categorias de prostitutas não tinham relações entre si, nesse sentido 

confirmam-se as distinções de classe e status existente na sociedade ateniense, refletidas 

também entre as prostitutas, sendo as escravas prostituídas as que viviam em pior situação. 

Em Corinto, o fluxo comercial de circulação de mercadorias e comerciantes no 

centro da cidade impediu qualquer restrição à prostituição nesta cidade. A atividade foi 

desde o início considerada um negócio, julgado à determinação de quem o exercia. 

Esparta apresentou características progressivas em relação à condição social das 

mulheres. Assim, tanto a castidade das mulheres quanto a prostituição não foram assuntos 

de importância. A prostituição era organizada, mas diferente de Atenas não recebia 

estímulos, prevalecendo uma espécie de tolerância oficial. Na realidade, o que importava 

era a castidade masculina, que deveria ser preservada para que os guerreiros pudessem 

guardar todas as suas energias para as batalhas, o sentimento mais sublime e venerado era a 

fraternização guerreira. Os jovens espartanos pouco se pareciam com os atenienses, mais 

dedicados aos esportes de guerra do que aos encontros sensuais. Em Esparta a educação 

das jovens mulheres era quase masculina, tanto no sentido das atividades físicas em si, 

quanto às repressões à sexualidade. 

Misturavam-se, semi-nuas, com os homens, correndo, lutando, combatendo. 

Quando se casavam não se envergonhavam de gozar o amor com quem queriam, 

nem tão pouco sofriam por isso qualquer ato repressivo por parte dos maridos. 

Reputava-se também vergonhoso para um homem o ser visto sair do quarto da 

própria esposa... As mulheres é que não se acomodavam com esta indiferença 

dos mancebos espartanos e portanto entregavam-se a quem as desejava, sem se 

fazerem rogadas, prestando-se a todos os atos libidinosos. Eis porque Platão, no 

livro I das ―Leis‖ inflige uma censura severa ao legislador Licurgo, atribuindo a 

incontinência das espartanas, à sua descuidada tolerância (Ibidem, p. 48). 

 

Em Esparta, havia uma liberdade de costumes superior às demais cidades gregas. 

Lá se conservaram inúmeros vestígios dos matrimônios por grupos. As uniões que não 

dessem filhos poderiam ser desfeitas e a mulher poderia, de acordo com sua vontade, ser 

partilhada por irmãos ou amigos. Como a mulher podia possuir amantes, o adultério como 

expressão de infidelidade e clandestinidade era impensável. 

Outro destaque de sua formação social é que 

                                                 
33

 Os grifos não constam no original. 
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(...) a escravidão doméstica era desconhecida em Esparta, pelo menos no seu 

apogeu; os servos ilhotas viviam separados, nas terras de seus senhores, e, por 

conseguinte, entre os cidadãos livres espartanos era menor a tentação de se 

divertirem com as mulheres daqueles. Por todas essas razões, as mulheres 

tinham, em Esparta, uma situação de maior respeito que entre os outros gregos. 

As casadas espartanas e a elite das hetairas atenienses são as únicas mulheres das 

quais os antigos falam com consideração e das quais se deram ao trabalho de 

recolher os ditos (ENGELS, 1984, p. 68). 

 

No apogeu da prostituição na Grécia, cerca de 500 a.C., 

(...) não era indecoroso para um cidadão, qualquer que fosse a sua posição e o 

seu caráter, frequentar as casas das prostitutas; era mesmo considerado 

necessário para os filhos – famílias, ainda imberbes, com o fim de lhes aumentar 

a sua viril educação (Ibidem, p. 49). 

 

A desigualdade social se refletia muito nitidamente no tratamento dispensado às 

prostitutas ricas. Os mais afamados clientes: generais, magistrados, poetas, filósofos 

dedicavam grande consideração às etéreas. Mas a sorte das auletrídeas e diterídeas, 

majoritariamente escravas estrangeiras, era o abandono, a mercê dos mais infames 

protetores da ordem pública. Desse modo, se uma ateniense, por miséria, por ―vício‖ ou 

paixão, que caísse nestas baixas ordens, tinha que renunciar ao seu nome, ao seu Estado e 

à sua pátria. As prostitutas sem prestígio passavam inúmeros vexames e não podiam sair 

do território sem a aprovação oficial. As condições materiais das prostituas eram bastante 

distintas. Enquanto as diterídeas eram escravas que exerciam a prostituição para satisfazer 

os interesses de seus donos, não sendo possuidoras de sua própria liberdade, as etéreas 

eram livres e donas de escravos que lhe servia contribuindo inclusive com o exercício de 

sua ocupação.  

A prostituta [etérea] enviava um escravo para ver os nomes que se tinham escrito 

pela manhã e, se estava disposta a conceder a sua pessoa ao jovem namorado, ia-

se postar junto do nome que ele escrevera e ai o esperava, recebendo as 

propostas [...] (Ibidem, p. 55). 

 

A sociedade grega exigia a criação de mecanismos que facilitassem a 

identificação das mulheres que se dedicavam ao ofício da prostituição, para tanto essas 

mulheres 

(...) eram obrigadas a usarem distintivos especiais nas vestimentas; mas as ricas 

etéreas, que eram umas rainhas na Grécia, sábias e letradas, infringiam as ordens 

policiais e deixavam às diterídeas e às auletrídeas as vestes floridas que serviam 

para as fazer reconhecer à primeira vista (Ibidem, p. 55). 

 

Podemos encontrar os primeiros registros, em Ateneu
34

, famoso escritor grego, 

sobre o funcionamento de casas de prostituição privadas e estatais. Em sua estimativa 

estavam ―incluídas as diterídeas dos estabelecimentos públicos, organizados depois dos de 

                                                 
34

 Ateneu reuniu no livro XII das suas ―Deifonosofiste‖ todos os fragmentos esparsos, e obras que tratavam 

da prostituição grega. (PARENT [et al], 1970, p. 56) 
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Sólon e as casas de especulação privada‖, que pagavam impostos ao Estado. As mulheres 

que se prostituíam por conta própria nas tabernas, nas casas de barbear, próximas as 

sepulturas ou vagando pelos campos eram cognominadas ―Lobas‖. Para Dionísio e 

Halicarnasso seria pelo uivo felino que empregavam para anunciar a sua presença. Os 

administradores, donos ou patrões, estrangeiros
35

, enriqueceram com o aumento dos preços 

das diterídeas privadas. 

Como reflexo do sistema econômico, a violência contra as escravizadas era 

institucionalizada, sendo permitido todo tipo de abuso contra elas. ―A lei erguera uma 

espécie de barreira entre a vida civil e a oculta, que começava no limiar do dicterion.‖ 

(Ibidem, p. 57) Os corpos das escravas prostituídas eram submetidos a procedimentos 

agressivos. O objetivo desses procedimentos era o de molda-las para o desejo dos clientes. 

Os negociantes que comerciavam com as escravas e as adestravam na 

prostituição, comprimiam-lhe as ancas com cordas fortemente apertadas para 

produzirem, conjuntamente com certas unturas, vantagens especiais muito 

apreciadas pelos libertinos atenienses (Ibidem, p. 60). 

 

Ascensão de uma prostituta escrava não era impossível. Contudo, como tendência 

das limitações impostas por seus proprietários e pela própria forma social vigente a maioria 

viveu muito precariamente. 

Se eram belas, espirituosas e elegantes, atingiam rapidamente o apogeu, mas 

com a mesma rapidez se precipitavam na mais baixa classe e era com inauditos 

esforços que conseguiam uma dracma [moeda] aos rústicos amadores. Bastava 

um processo, uma doença ou um vício não reprimido, como a embriagues, para 

lhes acelerar a decadência (ibidem, p. 60). 

 

Na Grécia entre as prostitutas de todas as classes: etéreas, auletrídeas e diterídeas 

se desenvolveram com entusiasmo amores pouco convencionais, os amores lésbicos. A 

notoriedade desses amores é atribuída a Safo
36

. Propagaram-se na sociedade grega de tal 

modo que não só prostitutas o expressavam, como também moças e damas austeras, as 

matronas. 

As jovens auletrídeas exerciam a prostituição não como atividade única, mas 

como uma das ocupações que desempenhavam. Em geral se estabelecia um acordo inicial 

para a dança e a música, cabendo livre negociação para outros préstimos. Os contratos para 

                                                 
35

 Estes homens eram considerados estrangeiros porque os atenienses que se dedicassem ao estimulo e a 

exploração da prostituição tinham seus bens confiscados perdiam todos os direitos de cidadania. 
36

 Safo viveu entre os anos de 630 e 612 a.C, poetisa grega muito respeitada. Seus escritos são de conteúdo 

erótico. Sabe-se que a poetisa fundou uma escola onde lecionava poesia, dança e música, reputada como a 

primeira "escola de aperfeiçoamento" da história. Suas discípulas não eram chamadas de alunas, sim, de 

amigas (hetairai). Segundo alguns historiadores, quase todos os poemas de Safo foram queimados em 1073, 

junto com as de Alceu, em Constantinopla e em Roma. Contudo, em 1897 foram redescobertas algumas de 

suas poesias. Safo foi chamada de "cortesã" (prostituta), por Suidas. "Há quem afirme serem nove as musas. 

Que erro! Pois não vêem que Safo de Lesbos é a décima?" — Platão. 
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animar as festas variavam quanto ao valor a depender da beleza da moça em questão. E 

elas não desprezavam propostas lucrativas, como faziam as etéreas. A condição de escrava, 

própria das diterídeas, também era partilhada por algumas aletrídeas, talvez por essa razão 

não desprezassem propostas que lhe parecessem vantajosas. Muitas auletrídeas eram 

escravas e tinham patrões que as exploravam em proveito próprio (Ibidem, p. 67). 

Uma característica importante dos arranjos eróticos e afetivos alternativos das 

prostitutas eram as festas organizadas pelas auletrídeas. Nestes ambientes não era 

permitida a presença de homens. As mulheres que se entregavam aos prazeres do contato 

delicado de outras mulheres, conhecido na época como amor lésbico, não necessariamente 

restringiam suas relações. Participavam dessas paixões eróticas também as etéreas. As 

diterídeas não podiam tomar parte nestes festins porque sua condição de escrava não lhe 

permitia.
37

 

Os estudos demonstraram que houve possibilidade de participação da elite das 

prostitutas – etéreas – na vida pública grega. O mesmo não pode ser dito das demais 

mulheres. A condição de subordinação das mulheres na família grega
38

 não conheceu 

limites. Foi das piores de todo o mundo antigo. Suas vidas estiveram absolutamente 

restritas aos espaços da casa, aos muros das habitações e ao contato exclusivo com outras 

mulheres. Especialmente as esposas, nunca saiam de casa, sua educação era bastante 

limitada, por isso, falava de maneira incorreta sua própria língua, foi afastada 

completamente de qualquer vocação para as artes, a literatura ou a filosofia. Das 

magníficas realizações gregas: criação do teatro – a tragédia e a comédia; contribuições 

incontestes nos campos da matemática, medicina, história, artes plásticas, só restou às 

mulheres a tragédia de uma vida de confinamento ou de prostituição. Não poderiam 

exercer a filosofia sem a contrapartida da prostituta.
39

 A esse respeito nos esclarece Engels. 

O homem tinha seus exercícios ginásticos e suas discussões públicas, coisas de 

que a mulher estava excluída; costumava ter escravas à sua disposição e 

dispunha, na época florescente de Atenas, de uma prostituição bastante extensa e, 

em todo caso, protegida pelo Estado. Aliás, foi precisamente com base nessa 

prostituição que se desenvolveram aquelas mulheres gregas que se destacaram 

do nível geral da mulher do Mundo Antigo por seu talento e gosto artístico, da 

mesma forma que as espartanas se sobressaíram por seu caráter. Mas o fato de 

que, para se converter realmente em mulher, fosse preciso antes ser hetaira, 

                                                 
37

 Muitos dos contatos iniciados nessas festas se desdobravam para grandes amores. 
38

 Excluídas dessa condição extrema estavam apenas às mulheres espartanas e as da ilha de Lésbos. 
39

 Mulheres etéreas se consagraram à filosofia, às artes e às ciências da natureza. Poucas tiveram seus nomes 

conservados pela história, entretanto, centenas delas se dedicaram às atividades da vida pública, tendo seus 

nomes ligados a quatro escolas, dentre eles a lesbiana, professada por Safo. Ela lecionava poesia, dança e 

música, filosofia e política. Destacaram-se além de Safo, Leena, Cleonice de Bizâncio, Targélia de Mileto, 

Aspásia, dentre outras. 
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constitui a mais severa condenação à família ateniense
40

 (ENGELS, 1984, p. 

69). 

 

O Estado patriarcal grego, do alto do seu poder, impôs às mulheres a mais cruel 

invisibilidade social. 

O nome de uma mulher honesta – adverte Plutarco – deve ficar como a sua 

pessoa, entre as paredes de sua casa. E isto era só para parafrasear o que dissera 

Tucídides antes dele: ―A melhor dona de casa é aquela de quem não se diz nem 

bem, nem mal‖ (PARENT et al, p. 74). 

 

A ―mulher de família‖ na Grécia deveria aceitar os costumes austeros que a 

anulava e permitia ao homem, não escravo, uma liberdade de acesso à realização de suas 

vontades de forma ilimitada. A situação das mulheres escravas era ainda pior. 

As concubinas eram escravas que se compravam ou servas que se tomavam de 

aluguel, as quais, entre as multíplices funções que tinha de desempenhar, entrava 

a de satisfazer a sensualidade dos seus patrões. O amor não entrava nesse caso: 

tratava-se apenas de um ofício físico a que se submetiam mesmo com a presença 

da legítima mulher e sem que esta se dignasse sequer sentir-se ofendida. Se 

nasciam filhos, eram bastardos e não gozavam direitos de espécie alguma; nem 

sequer mereciam o título de cidadãos. Elas tinham as suas funções bem 

definidas: deviam suprir nos atos sensuais, a esposa, quando esta se encontrava 

impossibilitada por doença, por ocasião do parto ou por outra qualquer causa 

(Ibidem, p. 74). 

 

É necessário destacar que, não foi através do consenso que a prisão feminina e a 

liberdade masculina foram asseguradas. Para garantir que as mulheres saíssem de casa 

somente em situações muito raras e apenas acompanhadas, andassem modestamente 

vestidas e se submetessem a privação praticamente absoluta de toda a vida pública foi 

necessário criar um conjunto de medidas legais e de fiscalização e punição rigorosas, 

tendo o Estado cumprido um importante papel nesse processo. As leis extremamente 

austeras serviam para garantir aos cidadãos o pleno exercício do poder patriarcal. 

Haviam magistrados próprios, chamados ―ginecomos‖ encarregados da sua 

vigilância: a mulher que faltasse aos resguardos necessários para com a sua 

honesta pessoa, era multada em mil dracmas (mil francos aproximadamente) e a 

sentença era além disso afixada no Cerâmico
41

 (Ibidem, p. 75). 
 

A exclusiva vantagem que possuía a casada em relação às prostitutas consistia 

apenas em ter assegurada a legitimidade de seus filhos, direito de serem considerados 

cidadãos da Grécia. Todavia, na época isso não era pouco, porque ser cidadão era 

sinônimo de ser livre. As mulheres prostitutas foram privadas do acesso à maternidade 

―legítima‖, à frequentar cerimônias religiosas, exceto à de Vênus e, a apenas uma parte 

                                                 
40

 Os grifos não constam no original. 
41

 O bairro Cerâmico possuía diversos muros onde eram marcados os nomes de todas as mulheres que não seguiam 

os costumes e as leis gregas, também lá estava localizada área de prostituição ocupada inicialmente pelas etéreas, 

depois pelas auletrídeas e por fim pelas diterídeas. (PARENT [et al], 1970, p. 55) 
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delas, as etéreas, cabia como compensação participar das produções teatrais.
42

 Era 

permitido também assistir e eventualmente opinar nas discussões dos filósofos, nas sessões 

dos tribunais e nas assembleias públicas. 

Em razão da condição de isolamento da maioria das mulheres às etéreas e 

algumas das aletrídeas
43

 se destacaram como as maiores artistas de seu tempo. Estas 

mulheres inspiraram poetas trágicos como Euripedes e Sófocles e cômicos como 

Aristófanes, Menandro e Eupolis, além de frequentemente serem procuradas, por sua 

erudição, para aconselhar e debater com filósofos não temiam imputar elogios ou jogar 

suas ―terríveis críticas aos mais afamados personagens‖. Elas apuravam sua inteligência no 

contato com a vida social pública. 

As investigações sugerem que a prostituição na Grécia talvez tenha sido para as 

mulheres das classes abastadas a única alternativa encontrada para participar da vida 

pública e escapar da tirania dos matrimônios e do poder austero do Estado no controle de 

suas vidas. De modo que, a prostituição se configurou como a porta de saída dos ambientes 

privados e porta de entrada na vida pública – coletiva. Mulheres etéreas se consagraram à 

filosofia, às artes e às ciências da natureza. Poucas tiveram seus nomes conservados pela 

história, entretanto, centenas delas se dedicaram às atividades da vida pública, tendo seus 

nomes ligados a quatro escolas, dentre eles a lesbiana, professada por Safo. Ela lecionava 

poesia, dança e música, filosofia e política. Destacaram-se além de Safo, Leena, Cleonice 

de Bizâncio, Targélia de Mileto, Aspásia, dentre outras.
44

 

Residualmente também tomavam parte na prostituição grega, rapazes vindos de 

todas as partes, encaminhados especialmente para Atenas e Corinto. Jovens de corpos 

esculturais, controlados por mercadores de escravos que os negociavam a preços mais 

baixos que os das jovens. Comumente eram introduzidos nos ambientes domésticos onde 

exerciam seu ofício. Alguns jovens não escravos também participavam desse comercio do 

sexo, porém em quantidade ainda menor. 

Em Roma as mulheres que comercializavam seus corpos eram comumente 

chamadas meretrizes, esse comércio se dava nos lupanares
45

. Segundo Parent [et al], o 

                                                 
42

 Onde poderiam desfilar suas jóias, colares de ouro, com a cabeça erguida e descoberta, os braços, o colo e 

os seios nus. 
43

 Nem todas as aletrídeas eram livres, parte considerável compunha a legião de escravos da época. 
44

 Mulheres etéreas se consagraram à filosofia, às artes e às ciências da natureza. Poucas tiveram seus nomes 

conservados pela história, entretanto, centenas delas se dedicaram às atividades da vida pública, tendo seus 

nomes ligados a quatro escolas, dentre eles a lesbiana, professada por Safo. Ela lecionava poesia, dança e 

música, filosofia e política. Destacaram-se além de Safo, Leena, Cleonice de Bizâncio, Targélia de Mileto, 

Aspásia, dentre outras. 
45

 Palavra de origem latina, que tem o mesmo significado que tem a palavra bordel em português. 
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culto à deusa Vênus romana nunca teve o caráter sagrado como em outras culturas. As leis 

romanas de confinamento das esposas não eram tão severas quanto da Grécia, contudo o 

controle geral de suas vidas era mais extremo. Condenavam-se as mulheres casadas que 

não se portassem de acordo com os costumes a várias penas, inclusive de morte. Os 

julgamentos eram demasiadamente rigorosos e o patriarca da família, em caso de adultério, 

detinha o direito de vida e morte da mulher acusada. Outra punição aplicada era conduzir a 

mulher adultera a locais próprios ao exercício do sexo comercial, em outros termos, as 

adulteras eram obrigadas a viver do comercio de seu corpo, ―abandonada pelo marido e 

pelas leis à prostituição‖, esta punição deveria ser de conhecimento público; os 

responsáveis pelo julgamento eram os edis – magistrados homens, membros de câmaras 

municipais que exerciam também o poder de polícia dos costumes.  

O teatro do suplício era constituído por uma acanhada prisão coberta por uma 

cúpula meio fechada e cheia de frestas, tendo no interior um leito de pedra, sobre 

o qual se lançava palha. A mulher adúltera era arrastada para ali, no meio de 

gargalhadas, apupos [vaias] e injúrias. Introduzida invertidamente na cela, a 

porta fechava-se-lhe nas costas e tirava-se a sorte por meio de números, entre 

aqueles que desejavam utilizar-se de seu corpo, os quais eram depois 

introduzidos segundo o seu número de ordem. Com o andar do tempo, a 

prostituição toma formas mais concretas e extensas; mas, por muitos séculos, as 

mulheres que se dedicavam a este mister ficaram fora das leis. (...) Depois 

ficavam sujeitas a regulamentos especiais e a uma inscrição em registros 

apropriados, onde eram classificadas em duas grandes categorias: as ―meretrizes‖ 

aquelas que comerciavam com o seu corpo ao fim da tarde, à hora da ―merenda‖ 

donde deriva o seu título, e aquelas que estavam noite e dia nos lupanares, 

esperando os concorrentes que as desejavam. Estas duas grandes categorias, 

subdividiam-se em um grande número de variedades [...] (Parent, p.88). 

 

Havia também significativa prostituição masculina, exercida por filhos de 

escravos, correspondendo a cada categoria de prostituta uma de prostitutos. Diferente das 

mulheres estes não eram punidos pelas leis, nem registrados ou julgados. As mulheres que 

exerciam a ―prostituição elegante‖, as cortesãs, também recebiam o mesmo tratamento 

―privilegiado‖ dos prostitutos do sexo masculino, não eram inscritas nos livros ou 

fiscalizadas e, seus encontros se davam em ambientes secretos. 

O desenvolvimento da prostituição romana incorporou traços de outras 

sociedades, os lugares onde se exercia o comércio do sexo se diversificaram e a forma de 

introdução das mulheres na prostituição também. Insere-se nesse momento certo culto à 

juventude das prostitutas, à primeira relação sexual dos homens e a valorização do 

―defloramento‖ das virgens nos Lupanares. 

Quando uma desventurada moça se sacrificava pela primeira vez, era uma festa 

no lupanar; pendia-se à entrada uma lâmpada e ornamentava-se a arquitrave da 

porta e, depois, coroava-se a fronte daquele que tinha realizado o nefando 

sacrifício (Ibidem, p.89). 
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No fichamento as prostitutas precisavam ―indicar o nome, idade, lugar do 

nascimento, o cognome que queria adotar e o preço que estabelecia no seu comércio.‖ 

(Ibidem, p. 90) Nesses tempos, mesmo que a meretriz casasse não poderia jamais ter seu 

nome retirado dos fichários, mantendo a marca de sua atividade anterior ao casamento. Sob 

o governo de Justiniano essa regra se alterou e as mulheres que deveriam prestar juramento 

de nunca sair da prostituição puderam então fazê-lo. 

Em Roma exercia-se a prostituição nas ruas, nos arredores dos ―templos, nas 

tabernas, nas padarias, nos açougues, nas perfumarias e nas lojas de barbeiro‖. Foram 

introduzidos banhos públicos que serviam à prostituição legal. Com o passar dos tempos os 

banhos foram se sofisticando, tronando-se mais luxuosos e mistos. Desse modo a 

prostituição cortesã passou a ser exercida com frequência. 

É importante observar que nas sociedades do mundo antigo, apenas os homens 

livres tinham direito plenos. As riquezas socialmente produzidas, incluindo às artes, a 

filosofia, as ciências naturais compunham um patrimônio acessível a uma determinada 

classe social e a uma parcela do gênero humano, os homens proprietários. 

Sem dúvida, a prostituição fez parte do processo de socialização das 

―civilizações‖ antigas, servindo Esparta e Pérsia como exceções, que no limite confirmam 

a regra geral de opressão a todas as mulheres e, de uma combinação de opressão e 

exploração das mulheres escravas. 

Os fundamentos desse estatuto social opressor são: a condição subordinada da 

mulher na família monogâmica e na sociedade em geral; o uso da coerção e da violência, 

particular e do Estado, contra as mulheres, tanto as privadas – esposas, filhas, irmãs – 

quanto às públicas – prostitutas pobres e escravas; o papel tirano do Estado na conservação 

da ordem escravista e patriarcal. 

Do mesmo modo, a história demonstra que foi por via da violência que se atingiu o 

controle dos indivíduos livres para trabalhar em benefício de outrem, também foi por via 

da violência que se conseguiu reprimir as mulheres. Sob a ordem escravista foram 

elaboradas leis, que limitavam os direitos das mulheres e dos escravos; foram instituídas 

punições; designados fiscalizadores e, no caso das prostitutas, indicados coletores de 

tributos incididos sobre os serviços sexuais. 

Esparta serve para exemplificar como as condições econômico-sociais foram 

determinantes na estruturação geral da sociedade. Como as necessidades espartanas não se 

estabeleciam nas mesmas bases da grega, os espartanos não precisavam confinar suas 
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mulheres. A cultura de batalhas favorecia que as mulheres tivessem uma vida social mais 

liberta que suas contemporâneas atenienses ou romanas.  

 As liberdades sexuais primordiais chegaram às sociabilidades complexas 

como legado exclusivo para os homens e em benefício deles. Em outras palavras, os 

resquícios do que houve no passado atinge aos homens como garantia de contato com as 

suas necessidades sexuais e às mulheres como negação a algumas – filhas e esposas – e 

como obrigação a outras – prostitutas. Nas palavras de Engels. 

Desse modo, pois, é dúbia a herança que o matrimônio por grupos legou à 

civilização – e tudo que a civilização produz é também dúbio, ambíguo, 

equívoco, contraditório: de um lado a monogamia, de outro, o heterismo, 

incluída a sua forma extrema, a prostituição (ENGELS, 1984, p. 72). 

 

A prostituição surge na antiguidade como substituta deformada da relativa liberdade 

sexual presente nas comunidades ―primitivas‖. Isso ocorre, porque as relações de poder 

estabelecidas na sociedade de classe coloca o homem em situação vantajosa.  

Nesse cenário, a prostituição inaugurou junto à monogamia um processo no qual a 

negação da sexualidade às mulheres está vinculada diretamente ao benefício trazido por 

esta aos homens; se caracterizando como expressão da contradição na qual ―cada benefício 

para uns é necessariamente um prejuízo para outros‖ (ENGELS, apud NETTO, 2006, p. 

68); cada grau de emancipação – ainda que relativa – para os homens é representativo de 

um novo elemento de opressão para a mulher. 

As versões romantizadas da prostituição na antiguidade não correspondem à 

realidade desse período histórico. No livro As prostitutas na história (1992), a autora 

expressa de modo poético sua visão dos arranjos sexuais nas sociedades antigas, para essa 

abordagem a prostituição sacra e hospitaleira aparece sob o controle das mulheres. 

Contudo, a história demonstra o oposto; a condição da prostituta sempre obedeceu aos 

imperativos da condição geral de oprimida da mulher na sociedade e da totalidade social. 

Mesmo as cortesãs das mais altas camadas não possuíam os mesmos direitos das mulheres 

casadas, não tinham seus filhos reconhecidos, não podiam usar as mesmas roupas das 

demais mulheres, estavam impedidas de participar dos cerimoniais religiosos, entre muitas 

outras restrições. A prostituição sacra, mesmo em seus estágios intermediários, jamais 

possibilitou algum nível considerável de escolha por parte das mulheres a ela submetida. 

De modo que, em geral, as jovens ou as mulheres casadas eram obrigadas e não 

consultadas quanto a servir sexualmente aos homens. 

As mulheres de cada classe experimentavam a opressão de maneira distinta. No que 

diz respeito à prostituição sacra, as ricas encontravam formas de não ficar expostas por 
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muito tempo nas escadarias dos templos.
46

 Sorte oposta tinham as pobres que permaneciam 

anos nas escadarias do templo. Entre as cortesãs e as escravas a condição de classe também 

era determinante. Apenas escravas prostituídas eram submetidas ao absoluto rigor da lei, 

do Estado e dos proprietários. 

A condição econômica das mulheres pobres forçou-as à prostituição. Esse 

fenômeno pode ser percebido na transição entre a prostituição sacra e a prostituição 

―vulgar‖. O costume exigia que as jovens oferecessem um dote elevado para conseguir um 

casamento. Os dotes eram a forma usual de capitalização de nova família. A mudança do 

estatuto social da prostituição antiga fez com que a prostituição pelo dote fosse banida. Por 

outro lado, a prostituição passou a ser a única forma de sobrevivência para as mulheres 

abandonadas, viúvas ou órfã. Para as mulheres pobres a prostituição não aparece como 

forma de tomar contato com a vida pública ou com suas potencialidades sexuais, mas 

como imposição direta, no caso das escravas, ou necessidade de sobrevivência para as 

pobres ou desamparadas. 

O Estado cumpriu um papel fundamental no sistema de opressão e exploração das 

mulheres. Na prostituição, além de servir como instrumento de poder do escravismo, ainda 

foi vital no processo de exploração das prostitutas; diretamente através dos Dicterion e 

indiretamente por meio da cobrança de impostos. No Egito, na Grécia, em Roma, o Estado 

e os representantes religiosos, defensores da ordem social vigente, perceberam desde muito 

cedo as vantagens que os retornos financeiros propiciados pela comercialização dos corpos 

das mulheres poderiam trazer. Por isso, se apoiando na opressão, construiu formas de 

explorar as prostitutas e preservar a prostituição enquanto instituição, convertendo-a num 

amplo negócio. Nesse período, o confronto, ideológico, entre prostituição e família não 

estava maduro, ele se desenvolve na fase de decadência do império romano. É importante 

advertir quanto à configuração sociocultural de Roma, pois é ela em sua constituição mais 

decadente vai influenciar todo o eixo cultural das construções sociais subsequentes. 

O costume de entregar a mulher para os prazeres sexuais dos homens, 

considerado pela maioria dos historiadores e estudiosos de outras áreas como prostituição, 

possui nenhum caráter permanente, anacrônico, sincrônico e eurocêntrico.  

Delimitada pela noção de essência e permanência, a prostituição vai perdendo 

sua historicidade e a própria variação semântica da palavra desaparece sob 

generalizações no mínimo insustentáveis. Por exemplo, a ―prostituição sagrada‖ 

na antiguidade dos povos orientais é uma interpretação anacrônica, pois insere 
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 Suas condições materiais permitiam a elas pagar para que um estrangeiro a escolhesse, assim rapidamente 

ficavam liberadas do compromisso religioso. 
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em valores do presente – o sexo mercantilizado – a análise de um ritual 

simbólico de renovação da vida (Stone, 1979).  

Explica esta autora que o hierogamos – união sagrada entre a grande sacerdotisa 

e o futuro rei, ou entre uma sacerdotisa e um visitante do templo – era uma 

celebração do ritual místico da vida, reproduzindo, na Suméria, a união de Inana 

/ Damuzi ou de Ishtar/ Tamuzi, na Babilônia - fundamentou a ideia de 

―prostituição sagrada‖, ou seja, uma interpretação etnocêntrica, que confere ao 

rito uma desqualificação incompatível com a importância e o sentido conferidos 

à cerimônia. 

Merlin Stone, historiadora e arqueóloga, explica que as sacerdotisas dos templos 

da Deusa, seja na Suméria, Babilônia, Cartago, Chipre, Anatólia, Grécia,Sicília, 

eram consideradas sagradas e puras; seu nome acadiano de gadishtu significa 

literalmente ―mulheres santificadas‖ ou ―santas mulheres‖ (Stone, 1979:237) 

(SWAIN, 2004, p.24).  

 

No caso da ―prostituição religiosa‖, em inúmeros povos da Mesopotâmia, era a 

obrigação se ―entregar‖ a um estrangeiro apenas uma vez na vida da mulher. Como já 

assinalado, esse tipo de ―prostituição‖ não recebia reprovação social, pelo contrário era 

prestigiada, estava incorporada às obrigações religiosas dos povos. Um resíduo distorcido 

da liberdade sexual da sociabilidade anterior. 

A apropriação privada pelos sacerdotes dos bens recebidos pelo ―sacrifício‖ das 

mulheres à deusa foi a primeira forma de apropriação privada da exploração sexual das 

mulheres. No transcurso da antiguidade, aproximadamente 600 a.c, em Roma, no Egito e 

na Grécia a prostituição é introduzida nos negócios do sistema escravista. A partir daí 

assume as características próprias da venda de serviços sexuais e desperta interesse tanto 

dos proprietários de escravas, quanto do próprio Estado. É nesse contexto, que se inicia 

uma prostituição de caráter mais duradouro, onde a mulher não mais se entrega uma única 

vez para o culto à deusa, mas mediada pela exploração. A partir daí tem início o caráter de 

negativação social da prostituição. A mulher prostituta passa a ser estigmatizada, figurando 

moralmente nos degraus mais baixos da estrutura social, cabendo assinalar coube à escrava 

prostituída a pior situação. Esse quadro demonstra quanto o processo de opressão e 

exploração já se combinavam no sistema escravista, sendo a prostituição funcional tanto ao 

complexo da opressão feminina quanto da exploração de classe. 
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2. 3 Prostituição nas sociedades medievais 

 

Esse período conhecido como Idade Média, culturalmente dominado pelas 

teorias religiosas e pelo patriarcado, deixou como legado às épocas precedentes um ódio 

extremo à sexualidade feminina, a um nível jamais visto até então na história. O sistema 

feudal e o cristianismo institucionalizado por Roma, fizeram proliferar na sociedade da 

época a cultura da ―culpa, aprisionando os seres humanos em um ciclo infinito de pecado-

e-arrependimento‖. A construção de uma ideologia que responsabilizava as mulheres pelo 

―pecado original‖ é sentida muito fortemente até os dias atuais. A fêmea do nosso gênero é 

associada à carne, ao pecado e à imundície, nesse contexto histórico as adulteras, 

prostitutas e libertinas foram consolidadas, na identidade social e em seu status moral – 

como personificação das mulheres más. Ao mesmo tempo a valorização da virgindade e 

maternidade atuou como ―balsamo‖ à opressão geral do gênero feminino, sacramentando a 

divisão das mulheres entre as boas e as más (ROBERTS, p. 88). 

No contexto de insegurança da época recorrer ao socorro do poder divino se 

configurou como alternativa ao desespero social generalizado. Foi desse modo, que o 

fortalecimento do poder e autoridade da igreja em todos os assuntos da vida social se 

constituíram enquanto condição ―natural‖ para o desenvolvimento humano como um todo. 

(Ibidem, 1992, p. 88-89) 

Durante quase toda a Idade Média, o poder da igreja foi absoluto, dirigindo todas 

as esferas da vida pública e privada da sociedade feudal. Sua influência na construção de 

uma identidade feminina, marcada pela resignação, foi igualmente inconteste. Essa forma 

dura de tratamento às mulheres pode ser notada nas culturas da antiguidade, especialmente 

entre os gregos e romanos. Na cultura hebraica é possível identificar o lugar dispensado à 

mulher. Estas deveriam obedecer aos seus maridos e pais e se fazer perceber apenas por 

sua total submissão. Na verdade nenhuma sociedade da antiguidade ocidental reservou 

papel significativo às mulheres, somente as etárias e algumas filósofas – desde que 

autorizadas pelo pai, como no caso da filosofa Hipátia de Alexandria – foram relativamente 

valorizadas naqueles tempos. Contudo, não resta dúvida de que o grau de opressão 

patriarcal era deveras mais elevado, Roberts (1992, p.83) relata que Tertuliano de Cartago, 

já no início do cristianismo oficial recomendava, em seu ―Trajes das Mulheres‖, que estas 

usassem vestes de luto perpétuo para castigar a infâmia e o ―ódio de terem sido causa do 

declínio da raça humana.‖ A dinâmica da igreja católica foi professar a ideia da mulher 

como maculada e aprofundar as restrições impostas às mulheres em geral. 
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―Toda mulher deve se encher de vergonha diante do pensamento de ser uma 

mulher‖, escreveu o caridoso Clemente de Alexandria. Para não ser superado, 

São João Crisóstomo (que constava ter empurrado uma mulher de um rochedo 

para demonstrar sua imunidade à tentação) revelou que ―entre todas as bestas 

selvagens, nenhuma é tão perigosa quanto a mulher‖
47

 (Ibidem, p.83). 

 

À mulher foi associado o sexo, estando o último ligado ao lado da escuridão do 

mundo, assim recebeu o sexo a mesma condenação dada às mulheres. Valendo a 

lembrança, compreendia-se que havia uma guerra entre o reino da luz contra o reino das 

trevas, restando ao corpo se libertar dos desejos da carne para se aproximar do espírito e da 

luz. O prazer, censurado por Santo Agostinho, reforçara ainda mais a aproximação da 

sexualidade com satanás. Discorreu o teólogo mais importante do início da Idade Média: 

―Não conheço nada que rebaixe mais a mente dos homens do que as carícias de uma 

mulher (...)‖. (Ibidem, p. 84) 

Se à mulher comum coube esse tratamento nos incumbe perguntar: o que estaria 

reservado à mulher prostituta e à prostituição? Paradoxalmente, refuta Santo Agostinho, 

com um pragmatismo curioso à pergunta, segundo Nickie Robers (1992, p.84): ―Suprimir a 

prostituição e a luxúria caprichosa vai acabar com a sociedade‖. Para a autora essa resposta 

demonstrava a fraude das defesas ardorosas do Santo ante a abstinência sexual. Mas, a 

permissão à prostituição era tão-somente consentida aos homens, com fins a satisfazer as 

―necessidades naturais‖ apenas deles, visto que a maioria das mulheres deveriam se manter 

castas para o casamento ou a minoria lhes servir nos prostíbulos. Foi desse modo que se 

consolidou a associação da prostituta com a luxúria da carne e, da mulher casta com a 

abstinência, devotada ao casamento como uma santa, estava assim, efetivada a dicotomia 

entre a puta
48

 e a santa. O fato de a prostituição ser aceita pela igreja e pela sociedade da 

época não significou que o tratamento às prostitutas fosse sequer minimamente digno, ao 

contrário, estas eram excomungadas, com todas as consequências advindas da excomunhão 

naquele momento histórico. Todavia, aos homens cristãos que delas dispunham não recaia 
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 PUTA – Em sua origem a palavra, não possuía conteúdo ofensivo, significa simplesmente menina. 

Na origem da palavra, em latim, putta é ―menina‖.  E, por mais paradoxal que seja, de sinônimo de ingênua e 

pura passou a ter a conotação atual ao longo do tempo, sem uma explicação clara. ―A palavra putta em 

italiano antigo significa ‗menina‘ também e é preservada em dialetos‖, afirma o lingüista Mário Viaro, da 

USP. ―No português europeu, puto é um menino pequeno, usado sobretudo no diminutivo ‗putinho‘.‖ A 

palavra existe em português, espanhol, francês e italiano. Uma versão sobre a origem da palavra, popular 

sobretudo na Espanha, fala da deusa Puta, uma das divindades agrícolas romanas, responsável pela poda 

(puta em latim). No dia em que podavam as árvores, as sacerdotisas exerciam a prostituição sagrada em 

honra à deusa. Com o passar do tempo, o nome da deusa virou sinônimo de prostituta. O professor Viaro tem 

o pé atrás. ―Outras origens para a palavra possivelmente são fantasiosas‖, diz ele. (Revista ―Aventuras na 

História‖ Para viajar no tempo, Editora Abril – Edição 105 – Abril de 2012 – pag. 21) 
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qualquer punição. À sociedade não cabia culpar ―os esposos nem os jovens; recordava-lhes 

apenas os limites que não deviam ser ultrapassados‖ (ROSSIAUD, 1991, p. 15). 

É verdade que, até a reforma gregoriana (1049) a Igreja exigia muito dos 

monges, mas pouco dos leigos [homens], dos quais tolerava o cristianismo 

superficial mediante algumas penitências públicas. Também é verdade que a 

moral profana deixava um amplo espaço para o concubinato (Ibidem, 1991, p. 

14). 

 

Os espaços físicos para a prostituição fora dos Banhos e Prostíbulos Públicos 

eram submetidos às determinações unicamente do clero até o século XIV e as 

municipalidades após esse século. Em geral sua localização se situava nos limites do 

território, sendo apenas aceitos em períodos especiais. 

O corpo social da época considerava, assim como a igreja, a prostituição um ―mal 

necessário‖, tolerado, em prol da manutenção da castidade das donzelas. Portanto, a 

prostituição se localizava fora da lógica formalista idealizada pelos religiosos. 

Na verdade, sua aceitação para satisfação das ―necessidades naturais‖ masculinas 

e pelo imperativo de manter o casamento monogâmico, servia como elemento de 

segurança especial à virgindade, que certificava a paternidade do primogênito e por 

conseqüência a herança. Numa relação simbiótica era assegurado o patriarcado e a forma 

social baseada na propriedade privada. Nesse sentido, era preciso manter as mulheres sob o 

absoluto controle dos homens, em casa ou no bordel. 

Como expressão da contradição social da época, o lugar onde se concentravam 

―as impurezas sociais, a zona franca dos amores culpados,‖ era o prostibulum ou zona do 

meretrício e, estas sob a gestão da igreja e dos governos, modificavam-se de tempo ou 

lugar de acordo com as pressões políticas e ou econômicas dos negócios da época. 

É verdade que toda institucionalização oscila entre a simples repressão dos 

excessos e o sonho
49

 carceral. Em outras palavras, a criação de uma casa pública 

pode ser compreendida (e bastante legitimamente) de maneira totalmente 

contraditória: quer como a afirmação tranquila, mas autoritária, do direito dos 

machos (em princípio solteiros) à sexualidade; quer como uma semi-exclusão 

das mulheres e de seus clientes. (Ibidem, p. 14) 
 

A criação das casas públicas, os valores sociais e morais atribuídos às 

modalidades da prostituição – acantonada ou pública – e o lugar reservado em alguns 

tempos a tolerância ou a repressão em níveis variáveis, só podem ser definidos e 

compreendidos pelas condições mais gerais de existência que os cercam. Assim sendo, 

estudiosos como Leah L. Otis e J. Boswell e R. Moore concordam que: 
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O tempo dos bordeis municipais equivaleria então a uma transição durável em 

um processo de enquadramento seguido de perseguição de todas as minorias: 

hereges, judeus, leprosos, sodomitas, prostitutas e outros desvios. (Ibdem, p. 14) 

 

Os estabelecimentos onde se comercializavam o sexo eram, em sua quase 

totalidade, propriedade do clero ou dos nobres e posteriormente das municipalidades. 

Rossiaud faz a seguinte pergunta: ―Quem eram os proprietários?‖ e responde, 

Frequentemente autoridades ou importantes personagens que não ignoram nada 

das atividades dos seus locatários: os Villeneuve ou os Baronnat em Lyon, os 

Faletans, o bispo de Langres, o abade de Saint-Etienne em Dijon, os Buzzaffi em 

Avignon numa vacilaram para receber os atraentes aluguéis que autorizavam o 

afluxo de uma clientela tão abundante quanto variada nas casas. Os banhos 

públicos são, repitamos, os centros de uma prostituição notória e permanente, 

mas também casas de encontros e lugares de alcovitagem. (Ibidem, p. 22) 

 

Acompanhada à prostituição dos prostíbulos e dos banhos públicos havia uma 

terceira, mais artesanal, organizada em pequenos bordéis privados, gerenciados por 

alcoviteiras que mantinham em suas casas ―duas ou três mulheres, camareiras ou enviadas 

pra a ocasião‖. Vale salientar, que os prostíbulos públicos estavam no topo da hierarquia da 

prostituição. Numa modalidade mais perigosa e bastante concorrida, encontramos as 

chamadas ―levianas‖, que trabalhavam por conta própria, encontrando seus clientes em 

hotéis, vivendo tanto com um só homem por períodos como concubinas – incluídos aí 

padres, bispos..., ou comum a muitos, cativando seus clientes nas tabernas e mercados. E 

por fim, ―de forma periódica, por ocasião de festas, grandes trabalhos e feiras, moças de 

fora vinham ampliar a prostituição local.‖ 

Como pudemos observar, havia uma longa distância separando a ―homilia‖ e a 

realidade cotidiana, inclusive de padres, sacerdotes e demais religiosos. O poder da igreja 

foi a pouco e pouco se fortalecendo nos dois primeiros terços da Idade Média pelas 

circunstâncias econômico-sociais daquele momento histórico, marcado por guerras e 

pestes. Aos servos em especial, não cabia outra coisa senão apelar para as forças divinas, 

que à época se concentrava na Igreja. 

Para compreender um pouco mais sobre a prostituição no feudalismo do terceiro 

terço da Idade Média, buscamos o pesquisador Frances Jacques Rossiaud (1991), que 

desenvolveu um estudo sobre a prostituição nesse período. Sua contribuição serve como 

apoio para reflexão sobre o comercio sexual ao longo história. Apesar de ter como 

pretensão apresentar uma explicação global apenas da ―rede de cidades da Borgonha até a 

Provença‖, sua pesquisa sobre os habitantes da região do Ródano o conduziram para além. 
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Ele investigou todos os bairros ribeirinhos das cidades banhadas pelo Ródano
50

, principal 

rio da Europa, e constatou que em todos eles havia prostíbulos. 

Com efeito, a investigação de Rossiaud nos brindou com a possibilidade de trazer 

elementos fundamentais para o conhecimento de uma história da prostituição no medievo. 

Podem ser identificadas diferenças quanto à prostituição dos primeiro e segundo terços, 

porque o período pesquisado foi de relativa estabilidade econômica e social, ―pouco 

afetado pela guerra e as cidades eram convalescentes e prósperas‖ (Ibidem, p.20). 

O tratamento dispensado à prostituição variou de acordo com as condições sociais 

e econômicas de cada etapa histórica. Nosso autor revela o período em que o controle dos 

lupanares
51

 saiu das mãos da igreja e passou para as mãos dos governos urbanos, meados 

do século XIV. As questões à época ligadas à moral, como a prostituição, recebiam por 

parte da nobreza e do clero um tratamento mais rigoroso em tempos de maior 

escassez/crise. Seguindo a mesma lógica, era abrandada em tempos de expansão e 

prosperidade. Na prosperidade era incitada a tolerância à prostituição e, as disputas 

colocavam em questão os valores puritanos. 

Assim, alternavam-se fases de compreensão e outras de rigidez, cuja intensidade 

relativa variava com os ambientes sociais ou territoriais. As angústias do final do 

século XIV provocaram a aproximação, após debate e em um mesmo 

movimento, dos clérigos e dos notáveis. O temor do fim do mundo, a ameaça 

reavivada da heresia contribuíram para essa conjunção. Os hussistas fechavam os 

banhos e os bordéis que os católicos reabriam, quando retomavam uma cidade 

(ROSSIAUD, 1991, p.15). 

 

A prostituição se inseria tanto no campo quanto nas cidades. Um pequeno grupo 

composto por ―mulheres comuns a muitos‖ se adequava ao calendário e itinerário das 

feiras e mercados, das peregrinações religiosas e dos grandes trabalhos agrícolas. O 

costume se caracterizava por manter ―durante alguns dias ou semanas uma prostituta 

compartilhada por todos‖. (ROSSIAUD, 1991, p. 20) 

Entretanto, foi nas áreas urbanas que adquiriu caráter complexo e 

institucionalizado. Seu desabrochar propiciou, na maioria das cidades, a instalação de 

―prostibulum publicum, construído, mantido e dirigido pelas autoridades públicas‖ 

(Ibidem, 20), dentre estas autoridades também estava a igreja. O cristianismo abraçado por 
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 O Ródano (em francês: Rhône) é um importante rio europeu. Com um comprimento total de 812 km, tem 

sua nascente na Suíça (231 km) e acaba seu curso na França (581 km), onde desagua no mar Mediterrâneo. O 

Ródano tem sido uma importante via desde os tempos dos gregos e romanos. Foi a principal rota comercial 

do Mediterrâneo para o leste-central e a Gália.Como tal, ajudou a transmitir as influências culturais greco-

romanas para a ocidental e para as tribos celtas que viviam perto. (Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_R% 

C3%B3dano#Geografia, acesso em 01/05/2012) 
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 Casas de prostituição na Roma antiga. 
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Constantino em 337 se converteu em religião oficial e foi à única instituição que 

sobreviveu intacta a queda do Império Romano do Ocidente em meados de 470. Para 

Nickie Roberts (1992) os homens da nova igreja viriam a arquitetar dogmas que 

superariam os ensinamentos de Cristo em relação à mulher prostituta. Segundo essa teoria 

o ―pecado original‖, maior delito cometido por ―Adão e Eva‖, fora o desejo sexual, visto 

que o celibato deveria ser o estado ideal para a humanidade. 

A filosofia de Paulo (apóstolo) havia aprofundado a condição desumana da 

―mulher em geral e da prostituta em particular‖. Em suas mensagens Paulo dizia: ―Deixem 

a mulher aprender em silêncio e com total submissão. Não permito que nenhuma mulher 

ensine ou exerça autoridade sobre o homem; ela deve permanecer em silêncio.‖ (p.81-82) 

Nesse sentido, 

todos os males da civilização originavam-se da indulgência do prazer sexual, 

nada tendo a ver com a cobiça, a escravidão, a tirania ou a guerra.‖ (...) Plotino 

[século III d.C] ensinou que a alma só poderia ser unida a Deus Pai caso se 

despojasse de todas as influências terrenas e, acima de tudo transcendesse os 

sentimentos sexuais. (ROSSIAUD, 1991, p. 22) 

 

As instalações dos prostibulum publicus eram fiscalizadas para que seus objetivos 

fossem desempenhados e algumas regras sanitárias e morais
52

 fossem cumpridas. Também 

havia fiscalização em relação às vestimentas usadas pelas profissionais, para evitar o risco 

de que as bem sucedidas prostitutas não fossem confundidas com as ―mulheres de 

posição‖, preocupavam-se ainda com a diferenciação para que os trajes luxuosos das 

primeiras não viessem a entusiasmar grande número de moças pobres. Além da 

fiscalização às roupas suntuosas, a indumentária era marcada por uma insígnia formada por 

um conjunto de cordões terminados por agulhetas, servindo diferenciar as mulheres 

públicas das demais mulheres. 

Um dado importante é que mesmo os prostíbulos e os banhos públicos mais 

estruturados eram obrigados pelas autoridades a fechar as portas nas épocas de pestes. 

Contudo, as interdições pouco eram cumpridas pelos frequentadores e pelas abbesse, 

espécie de administradora privada dos estabelecimentos, que teoricamente detinham o 

monopólio da atividade.  

A desigualdade na forma social de tratar a vida sexual respondia ao imperativo de 

lidar com necessidades econômico-sociais. Epidemias do fim da era medieval e do início 

da modernidade, dizimaram centenas de milhares de pessoas. No ano de 1400, mais de 12 

mil pessoas haviam morrido apenas em Florença. Pode-se ter uma ideia do caos 
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patrícios‖(Rossiaud, 1991, p. 23) 
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observando a Peste Bubônica, que assolou a Europa no século XIV e dizimou algo em 

torno de 75 milhões de pessoas, esse número representou perto de um terço de toda a 

população da época.  

Durante e após momentos de pestes ou de grandes guerras, havia proibições às 

práticas prostitucionais, mas nunca as impedindo completamente. O que era permitido 

anteriormente passou a ser condenado, por exemplo: a epidemia de sífilis que se alastrou 

em todas as classes gerou outro período de repressão à prostituição e ao sexo fora do 

casamento - adultério. Em outras palavras, as necessidades reais ditavam o comportamento 

social da época, concentrado em assegurar a procriação e assim a sustentação do sistema. 

Era ―necessário‖ garantir braços para o trabalho e recursos financeiros para o pagamento 

de impostos à realeza e a igreja. Proibições, restrições ou permissões eram sempre feitos 

em nome da coletividade, desconsiderando nos discursos os interesses materiais, 

invocavam a moral e a religiosidade. Contudo, no tocante a oficializar a prostituição as 

resoluções frequentes eram: ―os conselhos decidem oficializar a prostituição através da 

―utilidade comum‖ ou do ―interesse da coisa pública‖Até o princípio do século XVI as 

tentativas repressoras são raras, efêmeras e ineficazes (Ibidem, 23). 

Os banhos chegam ao medievo como herança da antiguidade, onde eram muito 

populares. ―Em todas as grandes cidades, além do bordel público, existem várias casas de 

tolerância: os banhos públicos.‖ Essas casas de tolerância, foram ambientes destinados a 

banhos públicos somente durante certo período, segundo registros de G. Bayle, em seu 

inventário, publicou que ―la encontrou leitos em profusão e nenhum aparelho de banho‖ 

em Avignon, Lyon e Dijon. (Ibidem, p. 21-22). 

O número de prostitutas era considerável. Cidades pequenas como Tarascon, na 

França, possuíam em média 12 prostitutas para cada 500 ou 600 habitantes, e número 

semelhantes ou até superiores se repetiam por todos os lugares. Totalização apenas de 

mulheres públicas, 

já que a prostituição secreta ou ocasional escapa de qualquer possibilidade de 

avaliação. Em todos os lugares adivinham-se taxas de prostituição pública que 

igualam ou ultrapassam as do final do século XIX e do início do século XX da 

regulamentação. (Ibidem, p. 24) 

 

Pode-se observar então que a prostituição já assumia estatuto de instituição social 

em suas diversas fases e na relação estabelecida pelos poderes constituídos com cada uma 

delas. Segundo Rossiaud, é preciso avaliar a situação começando pelas expressões da 

violência sexual e de seus enigmas. 
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As violações eram práticas correntes no período que compreende os séculos XIV 

e XV. Esses atos eram praticados por bandos de homens jovens, a grande maioria com 

idade entre 18 e 24 anos. Os atos não estavam associados à bebedeira ou às festas, eram 

planejados e executados. Nosso autor revela que os vizinhos das casas invadidas não se 

envolvem por temor, ―quatro entre cinco‖ não tomam a defesa da vítima. 

Mas de 80% dessas violações são ataques coletivos cometidos por grupos de 

dois a quinze indivíduos que, à noite, após terem preparado o golpe, forçam a 

porta de uma mulher e, com o rosto descoberto, misturando brutalidades e 

convites, ameaças e injúrias, violam a sua presa, às vezes na frente de uma ou 

duas testemunhas aterrorizadas, ou a levam pelas ruas até uma casa cúmplice, 

onde fazem o que querem durante a noite inteira (Ibidem, p. 26). 

 

 A dificuldade em quantificar as violações é produzida por duas razões 

fundamentais: primeiro, as mulheres envolvidas de algum modo com a prostituição, que 

por conta própria ou por imposição eram levadas aos prostíbulos, não podiam reclamar o 

estupro sofrido; em segundo, muitas jovens violadas não registravam queixa por medo de 

represarias, por vergonha ou ainda por ―receber‖ indenizações mediante acordos entre as 

famílias.  

 J. Rabustel, é citado por Rossiaud em A Prostituição na Idade Média, como dos 

únicos procuradores-síndicos a denunciar com rigor as práticas de violência sexual da 

época. As investigações revelaram que os autores não são nem marginais, nem 

estrangeiros. Em noventa casos detalhados por Rabustel estavam envolvidos mais de 

quatrocentos autores e cúmplices, destes apenas trinta eram estrangeiros. Na realidade os 

violadores vinham de todos os estratos sociais, 

Mas sua imensa maioria é composta por artesãos, operários e não por rufiões. 

Somente uma décima parte dos ataques é imputável a homens que operam sob a 

direção de um chefe. Finalmente entre os ―assaltantes‖ há 85% de jovens (...) 

Essa agressividade não está vinculada às festas, à bebida dos meses de verão, 

aos grandes trabalhos agrícolas; ocorre regularmente durante o ano inteiro. 

(Ibidem, p. 26) 

 

Os jovens agressores, das camadas inferiores da sociedade, não possuindo criadas 

nem escravas, iniciavam-se na vida sexual por via da violência, preparativo quase 

ritualizado, antessala do matrimônio. 

Cabe especificar que os crimes sexuais não eram praticados apenas pelas camadas 

menos abastadas da sociedade medieval, os jovens das camadas médias e ricas que 

possuíam servas domésticas satisfaziam seus desejos sexuais com estas, 

independentemente de suas vontades. Embora a insegurança fosse constante não havia 

punições severas, pois a vulnerabilidade atingia as mulheres pobres e as autoridades não se 

detinham a reprimir, pois pensavam que caso isso ocorresse, suas filhas e esposas estariam 
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em perigo. Pois, ―possuídos pelo temor das insurreições urbanas,‖ os ―pobres raptarão as 

esposas dos ricos, praticarão o intercâmbio de mulheres‖. 

Numa ―sociedade onde as imagens eram cotidianas‖, a agressividade dos jovens 

não seria absolutamente atípica. É necessário expor que para Rossiaud, as explicações para 

a violência dos jovens estavam relacionadas a duas questões básicas: primeiro, ―adquirir o 

privilégio da masculinidade, pois é um papel social, um comportamento adquirido‖, onde 

cabe ao homem dominar e à mulher ser dominada. Nas ações cometidas contra as 

mulheres, os abusos são acompanhados de injúrias degradantes, humilhações e agressões 

físicas. Assim, as agressões se constituíam em cerimônias de virilidade nos bandos. A 

segunda explicação consiste num trágico afastamento do gênero humano ainda mais 

profundo, 

embora os participantes satisfizessem nessa ocasião os seus desejos sexuais (as 

mulheres eram violadas numerosas vezes...), a violação coletiva era pra muitos, 

operários pobres, criados e filhos de miseráveis, a expressão de pulsões ou de 

frustrações ainda muito mais profundas: da rejeição de uma ordem. Através da 

violação, marcava-se a viúva jovem ou a moça casadoira fazendo-a cair em 

decadência; a agressão era exercida sobre a criada-amante do operário bem 

sucedido, sobre a concubina do padre ou sobre a esposa temporariamente 

―abandonada‖ que, precisava-se ―devia‖ ser complacente com os membros do 

grupo‖ (Ibidem, p. 33). 

 

Havia nitidamente a convergência de duas aparentes contradições, a ordem 

matrimonial e a subversão, mas que a observação atenta desvenda sua cumplicidade. As 

jovens e mulheres submetidas à violência serviam para afirmar a virilidade dos agressores 

e assegurar o controle sobre grupos marginalizados. Desse modo, as violações coletivas 

serviam como dutos que canalizavam a ira contra a classe dominante. As jovens e mulheres 

agredidas ficavam a tal ponto desmoralizadas que lhes restavam poucas alternativas fora da 

prostituição ou do concubinato. 

Os estudiosos da história da prostituição, em especial na idade média, foram, 

regra geral, homens ligados à medicina, aos meios judiciários, à igreja ou à polícia e, esse 

fato, em larga medida, influenciou os complexos valorativos morais e culturais acerca 

desse fenômeno, sobretudo em períodos nos quais a disseminação de valores morais 

coercitivos da sexualidade foram intensos como no medievo. A coincidência do crescente 

aumento de dinheiro circulante, da necessidade de desenvolvimento comercial e da 

ascensão da classe média no período que vai do século X ao século XV, produziu novas 

necessidades e, por sua vez, novas possibilidades de difícil resolução nos marcos da 

fragmentação provocada pela nobre divisão social dos feudos. Para Huberman (1986), a 

substituição de instituições antigas por novas é ―uma lei da história‖, sendo as 
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modificações nas formas de vida produtoras de novas alterações na maneira do viver da 

sociedade. O autor descreve as necessidades que provocaram a emergência da 

centralização nacional, necessárias ao fim do caos feudal.  

O mais rico é quem mais se preocupa com o número de guardas que há em seu 

quarteirão. Os que se utilizam das estradas para enviar suas mercadorias ou 

dinheiro a outros lugares são os que mais reclamam proteção contra assaltos e 

isenção de taxas de pedágio. A confusão e a insegurança não são boas para os 

negócios. A classe média queria ordem e segurança. (HUBERMAN, 1986, 

p. 70-71) 

 

A sexualidade, a condição feminina e a prostituição medieval estiveram sob o 

controle dos homens, com suas funções sociais mantidas, mas com estatuto completamente 

subjugado. 

A função social da prostituição, na idade média foi de preservar a integridade do 

casamento monogâmico e sua moral, bem como, a do poder patriarcal. Essa afirmação 

pode ser aferida a partir da primeira menção feita pelo principal teólogo e filosofo da igreja 

São Tomás à prostituição. Ele deixa explícita a posição da igreja dominante acerca desse 

tema. 

Deus permite que se produzam males no universo, ele os deixa porque receia que, 

no caso de eles serem suprimidos, os maiores bens também o seriam, ou surgiriam 

males piores (ROSSIAUD, 1991, p. 194) 

 

Garantindo um lugar à prostituição, o porta-voz da igreja católica afirma: ―a 

mulher pública é na sociedade o que a sentina [latrina] é no mar e os esgotos no palácio. 

Tampem esses esgotos e todo o palácio ficará contaminado‖. (ibidem, p. 79). Com essa 

teoria dos esgotos, os teólogos no feudalismo defenderam a manutenção da prostituição a 

partir da ideia de que ela seria uma das quatro instituições necessárias à preservação da 

ordem social. As quatro instituições estariam personificadas nas figuras do arrecadador de 

impostos, do sacerdote, do médico e da prostituta. (ibidem, p. 194). São Tomás de Aquino 

chega a formular propostas para organizar e manter sob controle a prostituição. 

A função social da prostituição nas sociedades medievais se fundamentou na 

servidão feminina frente aos anseios da estrutura social patriarcal, servindo como mediação 

auxiliar na proteção das mulheres privadas contra a ―agressividade dos jovens varões‖, que 

iriam constituir suas famílias nucleares e o seu matrimônio, especialmente com filhos. A 

sociedade carecia de braços para o trabalho nos períodos posteriores às guerras e as pestes, 

assim, a procriação acelerada foi a principal razão objetiva das repressões. Também foi 

severamente reprimida a masturbação e a homossexualidade para os homens, enquanto 
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que, para as mulheres, medidas reduzindo os dotes estimulavam o casamento e a 

valorização da virgindade ganhou ao status de grande virtude. 

A regulação da vida sexual e a manutenção da prostituição foram funcionais ao 

sistema feudal, por significar a proteção de um dos três pilares de sustentação da sociedade 

de classe da época. Junto à propriedade privada e ao Estado, a família monogâmica 

estruturada na produção econômica e no complexo sistema de exploração social abonou a 

prostituição e condenou as prostitutas. 

Durante o feudalismo manteve-se a prostituição originária da antiguidade. Mas, é 

necessário assinalar que a ela foi agregado um conteúdo de negativação ausente na 

sociabilidade escravista que a constituiu. A igreja católica, que cumpriu o papel de Estado 

no feudalismo, aprofundou sobremaneira o estatuto de inferioridade atribuído à mulher e 

conduziu ideologicamente uma jornada de demonização e da prostituta. A alta hierarquia 

católica não se limitou ao reconhecimento público da prostituição como necessária à ordem 

social, como pode ser constatado nas formulações de Santo Agostinho, ela a estimulou, 

regulou e tirou vantagem material de seu exercício. 

À prostituição medieval foram incorporados os elementos mais marcantes da 

ordem social vigente: subserviência do povo à igreja – grande proprietária de terra; 

profunda exploração dos servos; cobrança de tributos; violência monopolizada pelos 

senhores. Todavia, a existência miserável das classes produtoras – os servos – e a violência 

sexual contra as mulheres foram decisivas para o movimento de sustentação da 

prostituição. 
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2.4 Modernidade: “a mulher também é uma mercadoria!” 

 

A prostituição passou por várias fases na modernidade, cada uma obedeceu aos 

imperativos da totalidade social de cada tempo. Em meados do século XVI, início da era 

moderna, foi modificada a política quanto à prostituição. O rei absolutista Henrique II da 

Inglaterra e outros monarcas, em virtude das exigências dos capitalistas protestantes e 

católicos, determinaram por decreto o fim da prostituição. Para tanto, instituiu-se uma série 

de medidas jurídicas que impunham o fechamento de banhos públicos e de bordéis por 

meio de ostensivos patrulhamentos às hospedarias, tabernas e estabelecimentos onde se 

apresentavam espetáculos artísticos ou se consumiam bebidas alcoólicas. Essas resoluções, 

por sua natureza superficial, longe de abolir a prostituição, serviram para iniciar um 

processo que obrigou as mulheres envolvidas a se esconder e ficar ainda mais clandestinas. 

Em certo sentido, as prostitutas já viviam socialmente à margem da sociedade. Mas, agora 

havia sido decretada a juridicamente a ilegalidade dessas mulheres. De modo que, para a 

Igreja e o Estado, pela primeira vez na história foram consideradas não apenas 

moralmente desprezíveis, mas legalmente criminosas. Foi o rei Luís XIV que decretou a 

prisão das prostitutas e converteu a atividade em crime. (História Viva, 2010, p. 40) 

O argumento moral até então utilizado pela classe dominante e pela Igreja, no 

período anterior às medidas do rei absolutista Luís XIV, havia sido de a sociedade valer-se 

da prostituição como instrumento para proteção do casamento, da família e da ordem 

pública. Afirmavam que a prostituição serviria para salvaguardar as mulheres casadas do 

adultério e as jovens do defloramento, protegendo-as delas mesmas; visto que as mulheres 

não deveriam ter acesso à ―vida sexual‖ fora do casamento. Por outro lado, as diretrizes 

para o comportamento masculino caminhavam no sentido inverso e em bases opostas. A 

prostituição mantinha-se como única forma de proteger as mulheres casadas das investidas 

dos jovens solteiros, impedindo o adultério, preservando a virgindade das moças e 

mantendo sob controle o ímpeto, dito natural, dos homens. Na realidade, essas medidas 

serviam à proteção do direito à herança, exclusivo aos filhos legítimos do casamento. Em 

outras palavras, a prostituição servia à estrutura familiar vigente; à absoluta repressão 

sexual das mulheres em geral e à disponibilidade irrestrita de acesso aos corpos femininos 

e a sexualidade das mulheres prostitutas. 

Havia ambientes específicos para as prostitutas, sendo as casas chamadas de 

tolerância alguns deles. Sob a chefia de um proprietário ou proprietária, abrigavam 

mulheres, em geral jovens, que em sua maioria por razões econômicas teriam ido parar no 
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comercio do sexo. As casas de prostituição apresentavam-se inicialmente a essas mulheres 

como ambientes acolhedores onde poderiam fazer suas refeições, dormir e trabalhar. Mas, 

esses ambientes eram administrados de maneira austera; neles não eram, em nenhuma 

hipótese as prostitutas que regiam suas vidas. Elas ficavam reclusas, raramente podiam sair 

para visitar parentes, não raras vezes as moças chegavam a trabalhar até 20 horas diárias, 

devendo se deitar com quantos clientes as procurassem. ―Não tinham direito à amante 

privado, a passeio externo [...], a recreios‖ e ainda eram obrigadas a ingerir bebidas 

alcoólicas por sucessivos dias, em honra aos clientes ilustres que assim exigissem; 

(PEREIRA, 1976, p. 2) outras jovens faziam uso de álcool para atenuar o peso da vida que 

levavam. Essa prática fez desencadear em diversas mulheres a dependência química. 

Do início da modernidade até meados do século XIX, o processo de repressão às 

mulheres adquiriu requintes de crueldade. Eram presas sob acusação de prostituição todas 

as mulheres que não se adaptassem à ordem. O Estado absolutista prendia não somente 

prostitutas, mas cafetinas, as consideradas depravadas e as adúlteras. Nunca antes as 

mulheres públicas haviam sido tratadas com tanta intolerância por parte do Estado. Após 

serem detidas obrigavam-nas a passar por humilhações e constrangimentos públicos. Essas 

mulheres eram levadas para hospitais e cadeias, mas antes desfilavam por toda a cidade em 

carroças abertas. O objetivo dessas exposições públicas era fazer com que recebessem 

reprovações e insultos da população que presenciava os cortejos e servirem de exemplo 

para as demais mulheres. Além do que, as humilhações pretendiam disseminar o ódio, 

contra as envolvidas e suas práticas. Cabe advertir que nenhum homem envolvido com 

prostituição – cliente –, adultério, depravação, libertinagem ou cafetinagem sofria qualquer 

punição semelhante. Do mesmo modo, também ficava fora do rigor da lei a prostituição 

cortesã exercida nas mansões luxuosas destinadas aos homens de poder. Esse tratamento 

complacente confirma quanto às determinações de classe e do patriarcado seguem 

demasiado presentes nesse campo; de modo que a questão da classe da mulher ―delituosa‖ 

determinava a punição que esta iria receber. 

Segundo Marion Trévisi (2010), professora de história moderna na França, eram 

presas junto às prostitutas e às libertinas, também as ladras. Observando-se que havia 

tratamento diferenciado dispensado à pobres e à ricos, para o mesmo ―delito‖. 

Ao chegarem ao hospital, eram separadas em função da gravidade de seus delitos: 

as ―prostitutas‖ iam para a ala comum; as ―mulheres depravadas‖, menos culpadas 

que as primeiras e que podiam recuperar a virtude iam para a chamada ala de 

correção; por fim, a prisão do hospital era reservada às moças detidas por ordem 

do rei: ladras marcadas com um V (de voleuses) ou com uma flor-de-lis e as 

criminosas condenadas à prisão perpétua. As mulheres de posses, que pagavam 
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uma pensão, eram enviadas à Prisão de La Force, situada em outro lugar da 

cidade. (...) As ―mulheres depravadas‖, presas na ala de correção eram 

encarceradas a pedido de suas famílias, que mandavam para os hospitais gerais 

suas filhas ―libertinas, depravadas ou preguiçosas‖ para que se regenerassem por 

meio do trabalho. (...) Na ala comum, o regulamento era muito rígido: as mulheres 

passavam a pão seco e água, vestiam uma túnica de lã rústica e tamancos, 

dormiam sobre a palha com apenas um cobertor em celas lotadas e eram 

submetidas aos trabalhos mais difíceis e mais longos(...) Se resistiam ou se 

rebelavam, eram chicoteadas, colocadas no pelourinho (presas a um pilar por um 

colar de ferro) e podiam até ser enviadas à sala das ―angústias‖, espécie de 

calabouço sórdido que servia de sala de tortura (História Viva, 2010, p. 40-41). 

 

Mulheres, antes consideradas pelos homens da Igreja e pelo Estado como 

colaboradoras da ordem pública, passaram na modernidade ao status de perturbadoras da 

ordem, criminosas, contaminadoras, perigosas. 

Foram fundados na época vários abrigos com o intuito de ―regenerar‖ as 

condenadas. Um desses abrigos ganhou notoriedade. Fundado em 1686, por um protestante 

e algumas cortesãs ―arrependidas
53

‖, o abrigo ganhou o título de instituição modelo no 

tratamento às mulheres. A designação não foi despropositada, lá elas tinham as cabeças 

raspadas, eram impelidas a trabalhar em silêncio por aproximadamente 12 horas diárias, a 

usar roupas rústicas e a rezar pelo menos duas horas e meia por dia. Se é possível afirmar 

que a construção social do ―ser mulher‖, recebeu ao longo da história humana das classes 

sociais um tratamento opressor, esse tratamento se intensificou sobremaneira no começo 

do capitalismo. O estabelecimento de um conjunto de regras e normas de conduta que 

regulamentava o uso do corpo feminino por todos, menos pela própria mulher, ganhou 

muita força nesse período. O corpo social – Família, Igreja, Estado, Polícia – dirigido pelos 

homens da classe dominante decidia o que fazer do corpo feminino, literalmente. 

A repressão dos reis absolutistas, não foi eficaz em seu suposto propósito final de 

pôr fim à prostituição. Apesar de todo o sofrimento e opressão imputados às mulheres 

envolvidas a prostituição não foi extinta, apenas abrandada. Porque ela, enquanto 

instituição vinculada à totalidade social, só pode ser transformada verdadeiramente com a 

transformação desta totalidade. A ordem burguesa nascente não poderia, nem desejava, pôr 

fim ao que lhe era uma instituição tão cara. Historicamente está demonstrado que os 

processos repressivos não tinham de fundo a intenção de extirpar o mercado do sexo, por 

uma razão objetiva, não pretender atacar seu fundamento máximo, a propriedade privada. 

Com o passar do tempo o mercado do sexo se metamorfoseou adaptando-se às 

normas vigentes. Apesar de todas as austeras investidas contra as prostitutas o legado dos 

monarcas foi o aprofundamento da cultura demonizadora da mulher e de sua sexualidade, 
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 Eram chamadas ―arrependidas‖ todas as prostitutas ou cafetinas que abandonassem o ofício. 
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bem como, o alargamento do fosso, já existente, que separava homens e mulheres. A 

prostituição sob a modernidade se desenvolveu e manteve todos os traços gerais que a 

marcaram em sua longa trajetória; incorporando ainda, funções sociais relacionadas a um 

novo fenômeno histórico, a indústria do sexo. O quadro geral com o qual haviam se 

deparado os soberanos absolutistas quando chegaram ao trono se manteve, porque sua 

resolução não residia na cruel repressão policial, jurídica, moral e sanitária praticada contra 

as mulheres. 

As medidas coercitivas às prostitutas, empregadas em praticamente toda a Europa 

e em grande parte do mundo, só foram possíveis porque encontraram terreno fértil no 

fortalecimento do poder absolutista dos reis. Estes contaram com o apoio da burguesia 

nascente, ansiosa pela paz para desenvolver seus negócios; contaram também com o apoio 

dos camponeses e trabalhadores famintos e, por fim com o apoio de uma sociedade 

arrasada por um passado de inúmeras pestes, guerras e revoltas internas. 

É necessário assinalar que em razão da drástica carência de mão de obra os 

incentivos ao crescimento populacional eram sempre bem recebidos pela população, pois 

as mortes – provocadas em consequência das pestes
54

 e guerras – eram sentidas por todos. 

Nesse marco, merecem destaque especial a Guerra dos Trinta Anos na qual desapareceram 

dois terços de toda população alemã (Huberman, 1986, p. 98) e a peste bubônica que 

dizimou algo em torno de 60 milhões de pessoas; sem contar que as diversas epidemias de 

sífilis, frequentemente associada às prostitutas, assombravam toda a sociedade da época e 

aumentavam o preconceito e o estigma. O apoio popular foi também importante para 

unificação dos territórios que necessitavam somar forças para expulsão dos mouros e 

unificação dos Estados Nacionais. Em síntese, a Europa carecia de braços para o combate e 

para o trabalho e, nesse sentido, tornara-se fundamental que os jovens não se deleitassem 

com as prostitutas. Era imperioso que casassem cedo e acima de tudo procriassem. 

Após um período de auge o absolutismo se enfraqueceu. As medidas contra as 

prostitutas não foram revogadas, mas sua aplicação foi se abrandando pari passu. Com 

isso, a prostituição pôde novamente se apresentar à sociedade de maneira mais explicita. 

Contudo, a criminalização legada desse período predominou desde então. 

A transição para o poder da burguesia abriu um novo flanco para a prostituição. A 

agonia das monarquias absolutas e a necessidade de popularidade da nova classe 
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 (...) a peste negra que, vinda da Ásia em 1348, dizimou cerca de um quarto da população europeia. 

(NETTO e BRAZ, 2006, p.71) 
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dominante possibilitaram uma nova emergência da prostituição. Para isso, a combinação de 

três fatores foi decisiva: o arrefecimento da patrulha às prostitutas e cafetinas, o 

abrandamento do controle da sexualidade fora do casamento para os homens e a fome 

generalizada dos pobres; fatores decisivos para o quadro de crescimento geral da 

prostituição. 

Na França, por exemplo, voltaram a se prostituir as nobres nos salões dourados, as 

burguesas nas casas menos luxuosas e as mulheres do povo nas encruzilhadas e tabernas. 

(PARENT, et al, 1970, p. 251) E, como a atividade era socialmente exercida e amplamente 

requisitada, mas continuava legalmente proibida os exploradores da prostituição criaram 

estratégias para driblar as leis, que por seu turno assumiam caráter cada vez mais distante 

da realidade. O ―DOSSIÊ – 2.500 anos de prostituição‖, conta que na França as prostitutas 

para  

[...] não ser detidas, muitas se apresentavam como dançarinas ou atrizes da Ópera 

ou da Comédie Française. Assim não podiam ser presas e levadas ao Hospital [...] 

O hábito de frequentar prostitutas, em casas coletivas ou de modo privado, era 

típico da nobreza. Os clientes podiam escolher eles mesmos suas presas ou pedir 

que as cafetinas as enviassem às casas particulares que reservavam para esse fim 

(História Viva, 2010, p. 44). 

 

A nobreza decadente talvez tenha sido o setor social que mais se deleitou com a 

nova situação. Os nobres requisitavam os préstimos das jovens prostitutas através das 

cafetinas. Suas exigências eram atendidas rigorosamente. Vejamos uma carta enviada pelo 

marquês de Nesle, da França. 

―Não posso deixar de convir, minha cara, que as moças que nos enviou eram 

deliciosas. O problema é que se fizeram de virtuosas pudibundas e não quiseram 

prestar-se às fantasias da sociedade. (...) Para quinta, vou precisar do bom e do 

melhor, daquelas bonitas e sabidas. O duque de Fronsac e o conde de G. serão 

meus convidados. Já me entendeu, não é? (Ibidem, 2010, p. 44) 

 

O período que antecedeu a dinâmica revolucionária do século XVIII foi 

caracterizado por um pauperismo extremo. Huberman (1986), explica as causas da miséria 

generalizada entre as massas, primeiro pelas guerras devastadoras, segunda pela extração 

de ouro e prata da América (o Novo Mundo) pelos espanhóis e, a entrada/circulação desses 

metais em forma de dinheiro inicialmente na Espanha, depois em toda a Europa. Segundo 

o autor, esse excesso de moeda injetado na economia, teve um ―papel indireto, mas 

importante‖ por ter provocado uma elevação geral dos preços dos produtos, inviabilizando 

às classes produtoras o acesso a gêneros de necessidade primária como alimentos, 

vestuário, habitação. Foram beneficiados com esse aumento de preços os comerciantes que 

―pagavam caro pelo que compravam, mas cobravam muito mais caro pelo que vendiam‖. 
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Além dos comerciantes, outro grupo beneficiado, os arrendatários, pessoas que tinham um 

arrendamento a longo prazo, sob quantia há muito fixada‖. A alta dos preços fez as contas 

dos governos, já fragilizadas pelos excessos da nobreza, se desequilibrarem 

completamente. ―Os problemas financeiros jogavam cada vez mais os reis nos braços da 

classe dos homens ricos.[...] Os salários dos trabalhadores também sofreram.‖ O valor que 

os trabalhadores recebiam não acompanhava os preços elevados dos gêneros mais 

indispensáveis para sua manutenção e de sua família. Nessa situação uma parte dos 

trabalhadores restringiu ainda mais suas despesas, outra, que não tinha mais o que 

diminuir, foi forçada a entrar na mendicância e todos foram à luta por melhores salários e 

condições de vida. Um outro seguimento prejudicado, embora num nível distinto, foi o dos 

proprietários que viviam de anuidades, pensões ou renda de bens tanto de terras quanto de 

outras posses. (HUBERMAN, 1986, p. 101-102) 

Esse turbilhão de coisas fez desencadear um movimento que revolucionou seu 

tempo. Então, a partir do século XVII, se desenvolve uma dinâmica revolucionária sem 

precedentes na história da humanidade. Esse processo fez desabrochar um movimento que 

varreu o absolutismo e viria a transformar profunda e definitivamente toda a face do 

mundo. Destacamos desse processo precisamente a Revolução Francesa que destronou a 

realeza e sacramentou o poder político e social da burguesia e a Revolução Industrial que 

estabeleceu uma forma de produzir absolutamente nova, capaz de pôr fim à carência social 

na produção.  

O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em 

grande escala. Era possível ter fábricas sem máquinas, mas não era possível ter 

máquinas a vapor sem fábricas. O sistema fabril, com sua organização eficiente 

em grande escala e sua divisão de trabalho, representou um aumento tremendo na 

produção. As mercadorias saiam das fábricas num ritmo intenso (HUBERMAN, 

1986, p. 172). 

 

Entretanto, a liberdade, igualdade e fraternidade, bandeiras que fizeram com que 

os trabalhadores e os camponeses, homens e mulheres, lutassem junto à burguesia contra a 

monarquia absolutista foram abandonadas antes de chegar aos explorados e oprimidos. 

Definitivamente as vitórias obtidas na luta social revolucionária não estavam destinadas as 

classes subalternas. Tampouco a prosperidade (lema da revolução industrial) foi partilhada 

pela embrionária classe dos proletários. 

Os trabalhadores e camponeses não tiveram suas demandas atendidas; as mulheres 

também não. No caso delas, o que poderia representar na aparência apenas uma questão de 

linguagem, guardava em essência a normalização no campo social da sujeição das 

mulheres. As revoluções embora tenham aberto as portas para participação feminina na 
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vida pública, através de sua inserção massiva no mercado de trabalho não corresponderam 

nem formalmente às suas reivindicações políticas de igualdade de oportunidades e direitos 

legais e sociais. 

Apesar de ter havido importante participação das mulheres na luta revolucionária, 

com destaque para a presença expressiva das trabalhadoras na tomada da bastilha e na 

conquista do palácio real francês, elas não foram efetivamente contempladas por seu 

esforço. A ―Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão‖ proclamada em 1789 

ilustra bem o quadro. Os conceitos de democracia, igualdade e liberdade do século XVIII, 

resgatados da filosofia clássica pelo iluminismo, referência do pensamento revolucionário 

da época, não conseguiram suplantar um dos princípios fundamental para manutenção da 

propriedade privada, o controle patriarcal sobre todas as mulheres.  

Como exemplo do esmagamento da possibilidade de igualdade entre homens e 

mulheres por via única da luta política, podemos citar a execução de Olympe de Gouges 

durante o período do ―Terror‖ da Revolução Francesa. A jovem, que em 1791, apresentou 

sua ―Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã‖ idealizava igualar homens e 

mulheres. A jovem partilhava dos mesmos ideais propostos pela revolução burguesa 

defendendo o fim da escravidão, da servidão e a igualdade de direitos. Olympe teve um 

fim trágico. Foi guilhotinada em 1793 por ordem de Robespierre o ―incorruptível‖ sob 

acusação de contrarrevolucionária e ―desnaturada‖.  

A tragédia de Olympe sintetizava a tragédia geral de todas as revolucionárias de 

seu tempo. Quem sabe a imaturidade daquele tempo histórico a tenha impedido de 

perceber o antagonismo presente em sua ―Declaração‖. O Artigo segundo da 

―Declaração‖ apontava que o ―objeto de toda associação política é a conservação dos 

direitos imprescritíveis da mulher e do homem à propriedade, à liberdade, à segurança e à 

resistência contra a opressão”, (Olympe, in INTERthesis, 2007, p. 2). Esses princípios não 

poderiam se efetivar, dada a impossibilidade de conciliar a liberdade e a resistência à 

opressão da mulher com a manutenção do direito à propriedade. Por uma razão 

fundamental: na sociedade de classes a mulher é parte da propriedade dos homens. 

A morte de Olympe na guilhotina e a derrota da Declaração de Direitos da 

Mulher e da Cidadã são episódios emblemáticos dos limites burgueses para igualdade 

entre homens e mulheres, expressos no momento próprio da revolução. Essas são barreiras 

para emancipação feminina, tanto das mulheres em geral quanto especificamente das 

mulheres prostituídas. 
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A modernidade não aparece na história ao mesmo tempo em que o capitalismo, 

sobretudo o capitalismo desenvolvido, industrial. Não obstante, o capitalismo como 

sistema específico surge no transcurso da era moderna, inaugurando um modo de produção 

completamente novo na história, uma verdadeira ruptura na forma de produzir e de se 

relacionar com os frutos do trabalho qualitativamente diferente das formas sociais 

anteriores. Nessa jovem forma social o objetivo fundamental do sistema é a ―produção e a 

auto-expansão do capital.‖ Em a Origem do Capitalismo, lançado nos EUA em 1999 e no 

Brasil em 2001, Ellen Meiksins Wood chama a atenção para a especificidade do 

capitalismo, descrevendo-o de maneira bastante elucidativa. 

O capitalismo é um sistema em que os bens e serviços, inclusive as 

necessidades mais básicas da vida, são produzidos para fins de troca lucrativa; 

em que até a capacidade humana de trabalho é uma mercadoria à venda no 

mercado; e em que, como todos os agentes econômicos dependem do mercado, 

os requisitos da competição e da maximização do lucro são as regras 

fundamentais da vida. (...)acima de tudo, é um sistema em que o grosso do 

trabalho da sociedade é feito por trabalhadores sem posses, obrigados a vender 

sua mão-de-obra por um salário, a fim de obter acesso aos meios de 

subsistência. (WOOD, 2001, p. 12) 

 

Resgatando a perspectiva de Marx, Wood apresenta as características distintivas e 

dominantes do mercado capitalista, no qual não são a liberdade de compra e venda, nem 

tampouco a escolha ou oportunidade as definidoras de sua anatomia, mas os imperativos 

do mercado, onde tudo está mediado pelas relações estabelecidas em seu interior e com 

seus ditames. Nesse sentido, a satisfação das necessidades humanas mais elementares de 

subsistência como alimentação e vestuário só podem ser satisfeitas no mercado, precisando 

cada indivíduo estabelecer relações essencialmente mediadas pelo mercado e por seus 

―imperativos de competição, acumulação, maximização dos lucros e crescente 

produtividade do trabalho‖, o que por consequência leva a um processo diferenciado de 

exploração da força de trabalho. 

Como as relações entre os seres humanos são mediadas pelo processo da troca 

de mercadorias, as relações sociais entre as pessoas assemelham-se a relações 

entre coisas – o ―fetichismo da mercadoria‖, na celebre expressão de Marx. 

(Ibidem, p. 16) 

 

Ainda com relação ao debate sobre a especificidade do papel do mercado no 

capitalismo, a autora toma como assertiva a análise do historiador e antropólogo Karl 

Polanyi de que 

(...) a motivação do lucro individual, associada às trocas no mercado, nunca foi, 

até a era moderna, o princípio dominante da vida econômica. Mesmo nos casos 

em que havia mercados bem desenvolvidos, disse ele, é preciso fazer uma clara 

distinção entre as sociedades com mercados, como as que existiram em toda a 

história escrita, e a “sociedade de mercado‖. Em todas as sociedades 

anteriores, as relações e práticas econômicas estavam inseridas ou imersas em 
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relações não econômicas – de parentesco, comunais, religiosas e políticas. 

(Ibidem, p. 29) 

 

Para Polanyi, somente na moderna sociedade de mercado houve motivações e 

instituições eminentemente econômicas motivadas pelo lucro individual. Esse fenômeno 

distingue a sociedade capitalista das demais e sacramenta a separação entre as relações não 

econômicas e as econômicas. As especificidades do sistema inauguraram uma ―sociedade 

em que, em vez de uma economia inserida nas relações sociais, as relações sociais é que 

se inserem na economia.‖ As profundas transformações derivadas desse princípio 

[mercado] operaram mudanças tanto sociais, quanto no campo da identidade do sujeito 

social e tem impactos diretos no comportamento feminino frente à satisfação das vontades 

sexuais masculinas. Não somente a sociedade vê as mulheres como 

propriedades/mercadorias dos homens – do patriarcado –, mas as mulheres se veem assim 

e se sentem assim. Esse movimento tem sido repleto de contradições, avanços, retrocessos 

e enfrentamentos. Segundo Polanyi, ―a história de sua implantação teve que ser, ao mesmo 

tempo, a história da proteção contra suas devastações.‖ (Ibidem, p. 31-33) Do ponto de 

vista das relações entre homens e mulheres, a nova forma social sacramentou a opressão 

milenar sofrida por elas, afirmando-as como propriedade deles. 

O capitalismo, particularmente o capitalismo industrial, abriu as portas das 

fábricas para as mulheres, ou seja, reintegrou-as a vida pública. Desse modo, criou as 

condições objetivas para o questionamento, de modo coletivo, da opressão imputada a elas 

desde o advento da propriedade privada, da família nuclear monogâmica e do fim das 

sociedades comunais. Dito de outro modo, a mulher individual, singular, pôde no contato 

com outras mulheres, coletivamente, no interior das fabricas e nos ambientes públicos que 

dela derivavam tomar consciência para si, conhecer e refletir sobre sua condição universal 

e singular de oprimida, logo, de sua dupla exploração. 

Assim como o capitalismo contraditoriamente colocou a classe dos produtores em 

contato com sua possibilidade emancipatória, também o fez com relação à mulher. 

Todavia, os complexos processos alienantes que recaiam sobre seus ombros também foram 

potencializados, correspondendo, como dizia Engels, ao retrocesso que cada avanço 

relativo representa na sociedade de classes. Dentre outras questões, o trabalho em ambiente 

coletivo trouxe para as mulheres não somente uma maior autonomia econômica, mas a 

inevitabilidade de um contato social com seus pares. Contudo, o trabalho fora do lar 

também acarretou ao sexo feminino da classe trabalhadora, desde o seu início, um novo 

ciclo de afazeres, que exigia a combinação do trabalho na fábrica com as antigas 
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obrigações de cuidar das crianças, das tarefas domésticas, dos idosos e doentes da família. 

Acerca da importância social do trabalho doméstico, Engels discorre que a indústria do 

lar, antes confiada às mulheres, foi 

socialmente tão necessária quanto a busca de víveres, de que ficavam 

encarregados os homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e, ainda 

mais, com a família individual monogâmica. O governo do lar perdeu seu caráter 

social. A sociedade já nada mais tinha a ver com ele. O governo do lar 

transformou-se em serviço privado; a mulher converteu-se em primeira criada, 

sem mais tomar parte na produção social. Só a grande indústria de nossos dias 

lhe abriu de novo – embora apenas para a proletária – o caminho da produção 

social. (...) A família individual moderna baseia-se na escravidão doméstica, 

franca ou dissimulada, da mulher, e a sociedade moderna é uma massa cujas 

moléculas são as famílias individuais. (ENGELS, 1984, p. 80) 

 

Além da condição de criada do trabalho doméstico, a mulher trabalhadora 

acumulou a condição vivenciada pelos homens e analisada por Marx, nos Manuscritos 

Economico-Filosóficos. O autor elabora uma dura crítica à Economia Política por esta 

reconhecer no trabalhador apenas um "animal de trabalho, como uma besta reduzida às 

mais estritas necessidades corporais", ou uma máquina do trabalho, executando atividades 

que lhe esgota e exclui da possibilidade de 

[...] se cultivar [de forma] espiritualmente mais livre, não pode permanecer na 

escravidão de suas necessidades corpóreas, não pode continuar a ser servo do 

corpo. Acima de tudo, tem de lhe restar tempo para poder também criar 

espiritualmente e fruir espiritualmente. [...] Segundo a natureza das coisas e 

segundo experiências conformes, uma tal atividade incessantemente uniforme 

é, igualmente, prejudicial para o espírito assim como para o corpo; (...) Não se 

levou em conta ainda esta grande diferença: até que ponto os homens 

trabalham com máquinas, ou até que ponto eles trabalham como 

máquinas.(MARX, 2004, p. 31-32) 

 

Como pode ser observado, no caso das mulheres trabalhadoras, essa realidade é 

amplificada e os capitalistas lucram com as desvantagens produzidas pelas ideologias da 

inferioridade e das obrigações ―naturais‖ femininas. O capital tira vantagens materiais da 

combinação entre opressão e exploração, podendo pagar salários inferiores e se 

desobrigando de responsabilidades da reprodução da força de trabalho, executadas pelas 

mulheres no ambiente doméstico. 

Em diversos lugares do mundo, no século XIX, as mulheres e crianças foram 

convocadas a ocupar postos de trabalho, contudo, em condições de maior desvantagem, 

nas piores funções e com salários inferiores aos dos homens. Algumas fábricas priorizavam 

esse tipo de trabalho para aumentar seus lucros. "As grandes oficinas (Ateliers) compram 

preferencialmente o trabalho de mulheres e crianças, porque estes custam menos do que o 

[trabalho] dos homens". (Ibidem, p. 36) Os Manuscritos descrevem a proporção de 
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mulheres em algumas fábricas, ramos de atividade e lugares e os interesses dos capitalistas 

em contratá-las. 

Nas fiações inglesas, estão ocupados apenas 158.818 homens e 196.818 

mulheres. Nas fábricas de algodão do condado de Lancaster, para cada 100 

trabalhadores há 103 trabalhadoras, e na Escócia, até mesmo 209. (...) Também 

nas fábricas de algodão norte-americanas estavam ocupados, no ano de 1833, 

cerca de 18.593 homens e não menos de 38.927 mulheres. (Ibidem, p. 32) 

 

Entender esse momento histórico é vital para analisar como as características 

fundamentais do capitalismo impactaram na condição geral da mulher e da prostituição na 

modernidade. Se a prostituição já estava convertida em relação comercial antes do 

capitalismo, com ele adquire as feições do sistema e, uma parcela das mulheres, as 

prostitutas, é absolutamente reificada, convertida mesmo em mercadoria. 

Nos primeiros séculos da modernidade observa-se uma relação íntima entre a 

ampliação das Cidades-Estados e o aumento da prostituição. Esse fato é produto, por um 

lado, da crescente urbanização e pauperização e, por outro, da emergência de um mercado 

concentrado no qual a prostituição se apresenta, embrionariamente, como uma das 

possibilidades de negócio. A esse respeito, é importante salientar que a prostituição desde o 

seu nascimento esteve vinculada de uma ou de outra forma com os sistemas de trocas e 

com a exploração por terceiros do corpo e da força de trabalho das mulheres prostituídas, 

mas o aprofundamento da afinidade da prostituição com o mercado inaugura uma situação 

de mercantilização do corpo da mulher qualitativamente superior. 

Segundo Nicke Roberts, não havia muita alternativa para as mulheres em meio à 

legião de despossuídos que foram se aglomerando nos centros urbanos. Na realidade, havia 

basicamente duas alternativas fundamentais para elas na nova economia, o trabalho 

extenuante com salários ínfimos e desempregos frequentes ou a prostituição. Para Roberts, 

[...] o pagamento dos homens - embora baixo - e suas oportunidades eram muito 

superiores àquelas das mulheres [...] Assim, as mulheres tinham muito maior 

probabilidade de ser deixadas sem terra e sem emprego do que seus colegas 

homens da classe trabalhadora. Não havia muita alternativa. Considerando a 

escolha entre ser uma esposa trabalhadora - "sujeita a uma carga esmagadora de 

trabalho pesado" - ou a ilegalidade e a perseguição do desemprego, não 

surpreende perceber que um número consistentemente ascendente delas 

decidisse, em vez disso, trabalhar como prostitutas. (ROBERTS, 1992, p. 138) 

 

Marx, observando as condições da época, apresenta um levantamento feito por 

Charles Loudon. Onde Loudon expõe na Paris de 1842, que o número de prostitutas na 

Inglaterra, na época era algo em torno de 60 a 70 mil, e, continua a discorrer sobre a 

situação de existência dessas mulheres. 

A média de vida, na rua, dessas criaturas desafortunadas, depois de terem 

entrado na carreira do vício, é por volta de seis ou sete anos. De maneira que, 
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para manter o número de 60 a 70.000 prostitutas deve haver, nos três reinos, 

pelo menos 8 a 9.000 mulheres que se dedicam a esse infame ofício todos os 

anos, ou cerca de 24 novas vítimas por dia, o que dá uma média de uma por 

hora; e, consequentemente, se a mesma proporção tiver lugar em toda superfície 

do globo, deve haver constantemente um milhão e meio dessas infelizes. (...) a 

população dos miseráveis cresce com a sua miséria, e é no extremo limite da 

indigência que os seres humanos se apressam em maior número disputando o 

direito de sofrer. (MARX, 2004, p. 34-34) 

 

A literatura do século XIX, também serve como importante material para 

conhecer a realidade, enriquecendo e ilustrando os estudos. Uma das histórias mais 

emblemáticas nos chegam através do romance de Victor Hugo, Os Miseráveis. Nele se 

cruzam dramas pessoais – que se universalizam – de Jean Valjean e Fantine. Ele um ex-

condenado, encarcerado por vários anos por ter roubado pão para alimentar seus irmãos; 

ela, uma mulher abandonada grávida, tem uma filha e para o sustento da menina se 

submete a fazer o que for preciso à sua manutenção. Mas, por perseguição à sua condição 

de mãe solteira, Fantine é demitida da fábrica onde trabalha e jogada na mais absoluta 

miséria. A única alternativa que consegue vislumbrar é a prostituição. A jovem mãe é a 

expressão mais dramática do desemprego que afligia a maioria de trabalhadores famintos, 

com o agravante de compor a parcela mais explorada, mais oprimida e, consequentemente 

mais vulnerável. Em tempos de crise, conseguir trabalho era quase uma dádiva divina, 

especialmente para as mulheres, que como Fantine não estavam enquadradas nos preceitos 

morais exigidos pelas autoridades e pela sociedade. A heroína de Vitor Hugo, antes de 

morrer passa por agressões, mutilações e humilhações, contingências da prostituição nas 

ruas. 

A que se reduz toda essa história de Fantine? É a sociedade comprando uma 

escrava. Para quem? Para a miséria. Para a fome, o frio, a solidão, o abandono, 

a nudez. Doloroso comércio! Uma alma por um pedaço de pão. A miséria 

oferece, a sociedade aceita. A santa lei de Jesus Cristo governa a nossa 

civilização, mas ainda não conseguiu penetrá-la; costuma-se dizer que a 

escravidão desapareceu por completo da civilização europeia. Grande erro! Ela 

continua a existir, mas oprimindo somente a mulher, e chama-se prostituição. 

(HUGO, 2009, p. 191) 

 

A exploração sexual vivenciada pelas mulheres pobres está vinculada, via de 

regra, desde o mundo antigo até a modernidade, com a miséria amargada por essa parcela 

do gênero humano. E, a crítica da economia política traz contribuições vitais para a 

compreensão do fenômeno da miséria feminina, da sua subjugação e da vinculação desses 

com a totalidade social. Nesse marco, foi fundamental o ímpeto de Marx e Engels em 

desvelar a miséria social do emergente mundo burguês. Elucidando a partir de suas 

investigações as conexões existentes entre o desenvolvimento dos modos de produzir e 

reproduzir a vida imediata e, o conjunto das demais formas de sociabilidade. Os autores 
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identificaram que desenvolvendo os modos de produzir os meios de sua existência a 

humanidade se fez como tal, se fez a si mesma. Nesse processo de fazer-se a si mesmo a 

sociedade criou e desenvolveu a prostituição. Nas palavras de Engels: 

(...) de um lado, a produção de meios de existência, de produtos alimentícios, 

vestuário, habitação e instrumentos necessários para tudo isso; de outro, a 

produção do homem mesmo, a reprodução (fortpflanzung) do gênero. A ordem 

social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está 

condicionada por esses dois modos de produção: pelo grau de desenvolvimento do 

trabalho, de um lado, e da família, de outro. (ENGELS, 2010, p. 18) 

 

Assim como os produtos do trabalho se converteram em propriedade individual 

privada do homem, a mulher também deixou de ser considerada partícipe do gênero 

humano, perdendo seu lugar de igual para ser convertida em propriedade mercantil do 

sistema, posta ao dispor dos homens, tutelada pelo machismo – forma ideológica do 

patriarcado moderno. 

Nesse sentido, mulheres e homens experimentaram um movimento continuo de 

afastamento, imposto pelas relações monogâmicas de família. Desse modo, as mulheres 

foram privadas da liberdade e obrigadas ao confinamento do lar, cabendo-lhes – mães e 

filhas – a tarefa de cuidadoras da vida doméstica e, as mulheres públicas ao confinamento 

do prostíbulo – prostitutas – para o cuidado das demandas sexuais dos homens. Foi 

separando as mulheres do convívio social que se preservou a família monogâmica, 

instituição fundamental à manutenção da ordem, assim como sua correspondente, a 

prostituição. Apenas na aparência a família e a prostituição se antagonizam.  

A prostituição atravessa todas as sociedades de classes e chega à modernidade 

capitalista, muito mais complexa. Ainda que seja notória a desigualdade social entre 

homens e mulheres, sobretudo no que se refere à divisão sexual do trabalho, ela não pode 

ser reduzida a um fenômeno meramente econômico, tampouco, a um problema de ordem 

moral, cultural ou até singular, desarticuladamente. É desse modo, que a prostituição se 

encontra com a sociedade do trabalho assalariado. Como um complexo social determinado 

pela economia capitalista de mercado; mediado pela cultura patriarcal; pela política de 

classe; pelo Estado burguês; pela moral burguesa e, pela ideologia machista. E, 

incorporando o fetiche da mercadoria corporificado na parcela feminina do gênero, sem 

superar a função social que adquiriu desde a Idade Antiga, ou seja, continua na 

sociabilidade capitalista moderna como instrumento auxiliar na manutenção da ordem do 

matrimônio monogâmico com todas as suas variantes, sendo tão parte da estrutura da 

monogamia quanto o casamento. 
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As instituições sociais modernas, como o Estado, a igreja e a família, até o século 

XX, seguiram rejeitando moralmente a prostituição, entretanto sem intervirem no sentido 

de combater as bases que a edificaram ao longo dos séculos, quais sejam: a miséria 

profunda que atinge diretamente as mulheres, os exploradores das prostitutas, o papel que a 

prostituição compre na manutenção da família monogâmica, a repressão sexual, a 

ideologia machista legitimadora da opressão feminina, a violência sexual a qual estão 

submetidas as mulheres. 

Em particular o Estado, durante toda a modernidade, atuou no sentido de utilizar-

se da prostituição para alcançar seus propósitos: manter a ordem social da classe 

dominante. Isso ocorreu, tanto sob a monarquia absolutista do início da modernidade, 

quanto sob os mais diversos regimes que a sucederam, totalitários ou democrático-

burgueses. A instituição maior da classe dominante foi complacente ou repressiva a 

depender dos imperativos das ―relações de propriedade que ela protege‖, em cada 

momento dado. Desse modo, o Estado moderno cumpriu o papel a ele determinado por sua 

própria natureza e constituição. Segundo Engels. 

A força de coesão da sociedade civilizada é o Estado, que em todos os períodos 

típicos, é exclusivamente o Estado da classe dominante e, de qualquer modo, 

essencialmente a máquina destinada a reprimir a classe oprimida e explorada. 

(ENGELS, 1984, p. 199) 

 

Engels oferece mais algumas reflexões acerca das características inelimináveis do 

Estado em sua fase desenvolvida. Os [...] direitos dos cidadãos são regulados de acordo 

com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se evidencia o Estado é um organismo para 

a proteção dos que possuem contra os que não possuem (Ibidem, 1984, p. 199). 

 

Essas características do Estado se apresentam de forma cristalina se observado o 

tratamento dispensado às prostitutas pobres, já pontuados nesse estudo. 

As instituições que formam a complexa sociabilidade capitalista se lançam 

cinicamente em defesa das mulheres. Mas, como essa ―fraseologia‖ é um contrassenso à 

sua necessária potencialização da extração de mais-valia e acumulação, continuam se 

utilizando da opressão geral das mulheres e da prostituição, mantendo sob controle a 

sexualidade humana para eficácia da perpetuação da ordem social burguesa. Através da 

prostituição os exploradores obtêm lucros importantes, possibilitado pela pauperização 

material e espiritual crescente da sociedade. Nesse contexto, os impulsos sexuais se 

afirmam restritos aos limites alienantes dos fetiches, nos quais os corpos e as almas de 

homens e mulheres só se encontram reificados, mediados pelas mercadorias. Isso acontece 
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porque a relação entre pessoas passa a existir como relação entre mercadorias, como 

relação entre coisas. Vale ressaltar que o estatuto social da prostituição foi de negativação 

durante toda a modernidade e que a figura da prostituta seguiu, com ainda mais exaltação, 

reduzida ao status de imoral e desonesta. 

Sob o capitalismo a mulher prostituída, convertida em coisa, se encontra com o 

homem, detentor da mercadoria dinheiro, para objetivar um produto, o prazer, que é a ela 

alheio. Esse produto [prazer], também não consegue ser a ele [o homem] pleno de sentido, 

por representar o contato não com um indivíduo livre desejante, mas com um corpo que 

está a ele disponível pela mediação única da mercadoria dinheiro. Ao fim desse contato a 

autenticidade sexual humano-genérica permanecerá perdida e impedida; precisamente, por 

não poder ser potencialmente uma experiência entre pessoas plenamente livres. 

Para além do que representa ao gênero humano todo esse processo alienante de 

mercantilização, a mulher em geral e mais profundamente a mulher prostituta teve seu ser 

reificado. O sistema capitalista fez desabrochar o que existia apenas em germe nas 

formações sociais anteriores. Naturalizou a prostituição convertendo-a em um negócio 

burguês, como outro qualquer. E por fim, mercantilizou o corpo da mulher, elevou a 

prostituição ao patamar de ―grande indústria‖ explorando seu potencial lucrativo e 

organizando sua execução. 
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3. CAPITALISMO E PROSTITUIÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE  

 

3.1 O capitalismo patriarcal e sua relação com a prostituição 

 

As transformações permanentes das forças produtivas e das relações de produção 

sob o capitalismo vêm agravando a condição de subordinação do trabalho ao capital. Esse 

movimento, que ―intenciona‖ resolver as crises cada vez mais permanentes e intensas do 

sistema, vem impondo a introdução de profundas mudanças nas formas do trabalho, com 

admissão de constantes inovações tecnológicas aos processos produtivos. 

Nas palavras de Ricardo Antunes (2005, p. 10), vem ocorrendo no mundo da 

produção um movimento ―complexificado, socialmente combinado e ainda mais 

intensificado nos seus ritmos e processos [...] de trabalho‖. Iamamoto traz a reflexão de 

que,  

A contenção salarial, somada ao desemprego e à instabilidade do trabalho, 

acentua as alterações na composição da força de trabalho, com a expansão do 

contingente de mulheres, jovens, migrantes, minorias étnicas e raciais, sujeitos 

ao trabalho instável e invisível, legalmente clandestino (IAMAMOTO, 2007, p. 

119). 

O resultado desse processo tem sido o agravamento da exploração e das 

desigualdades sociais dela indissociáveis, o crescimento de enormes segmentos 

populacionais excluídos do ―círculo da civilização‖, isto é, dos mercados, uma 

vez que não conseguem transformar suas necessidades sociais em demandas 

monetárias. As alternativas que se lhes restam, na ótica oficial, são a ―violência e 

a solidariedade‖ (Ibidem, 2007, p. 123) 

 

Assim, as transformações das formas do trabalho social vêm produzindo 

significativos impactos na objetividade e subjetividade humana. Sob o capitalismo o ser 

humano vem se tornando cada vez mais a extensão ideal da mercadoria, com 

possibilidades cada vez menores de se reconhecer fora dela. Nesse sentido, é intensificada 

e naturalizada cotidianamente a ideia da pessoa como coisa. Essa maneira de pensar e 

estar no mundo irá influenciar decisivamente o universo da prostituição e a forma reificada 

da sociedade se relacionar com a parcela feminina do gênero humano convocada pela 

prostituição para se pôr à disposição dessa tarefa mais e mais identificada apenas por seus 

corpos. 

Está em curso um processo de recrudescimento dos níveis de exploração obtidos 

através da flexibilização, terceirização, subcontratação, controle de qualidade total, 

eliminação de desperdício, ―gerência participativa‖, sindicalismo de empresa, organização 

dos Círculos de Controle de Qualidade. Em suma, precarização do trabalho, 

superexploração da classe trabalhadora, rebaixamento dos salários, retirada de direitos. 
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Uma enérgica ofensiva produtivista, capaz de causar rebatimentos em todos os domínios da 

vida social e individual. 

Ao contrário de libertar os trabalhadores, as novas formas de exploração vêm 

aprofundando a alienação destes e de toda a sociedade. E, o trabalho se configura não 

como atividade criadora e emancipatória, mas como opressora, submissa, aniquiladora e 

sufocante. Se for verdadeira essa análise: sob a sociabilidade do capital o trabalhador só se 

sente humano em suas funções animais e se sente animal em sua função humana. 

Conforme enunciava Marx: 

chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o trabalhador) só se 

sente como [ser] livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, 

quando muito ainda habitação, adornos etc., e em suas funções humanas só [se 

sente] como animal. O animal se torna humano, e o humano, animal (MARX, 

2004, p. 83). 

 

A análise que Marx desenvolve sobre quanto o trabalho alienado retira do 

trabalhador sua potencialidade humana, se aplica de modo rigoroso em se tratando da 

atividade da prostituição. Pois, os seres humanos, afastados de sua essência genérica pelas 

condicionalidades dos processos alienantes inerentes às sociabilidades pautadas pela 

exploração do homem pelo homem, vivenciam relações estranhas entre si. E, a sexualidade 

é a expressão que mais incorpora os valores dessa forma social. As mais bárbaras 

deformações das relações sociais em geral, encontram na vivencia sexual privada um ponto 

de apoio, pois se combina com o estranhamento imputado pelo poder do patriarcado e da 

ideologia machista. Graças a esse processo, no domínio da sexualidade o exercício da 

violência, da humilhação, da subjugação, da sujeição, do abuso, da perversidade, 

praticados sobre mulheres e setores oprimidos em geral, tem adquirido feições de 

normalidade.
55

 Em razão disso, na sociedade dividida em classes, a prostituição se 

constitui como uma das mais intensas expressões da decadência humana. O capitalismo 

patriarcal disponibiliza as mulheres para o mercado do sexo através da manutenção da sua 

situação de pobreza, bem como da conservação dos papeis sociais construídos para homens 

e mulheres, nos quais a ele compete ser servido e a ela cabe servir.
56

 

Enquanto partícipe das relações econômicas e sociais, a prostituição vem 

passando por processos de adaptação e readequação a esse movimento histórico mais geral. 

                                                 
55

 Demonstrações desse tipo de comportamento podem ser encontradas, sem dificuldade, nas inúmeras 

páginas de pesquisas acadêmicas de campo sobre abusos sexuais, tráfico de pessoas e prostituição. 

Reportagens jornalísticas podem ser encontradas em grande quantidade nos sites tanto de renomados jornais 

quanto de grupos de direitos humanos pelo mundo. 
56

 Esse poder patriarcal se estende também para segmentos que direta ou indiretamente assumem a identidade 

feminina: homossexuais, transexuais, transgêneros. 
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Observa-se que a atividade vem estendendo seus tentáculos e desenvolvendo um mercado 

mundial que, em meio às crises de lucratividade de setores tradicionais da economia é 

requisitada como um dos nichos de mercado, capazes de apresentar-se como alternativa 

inserida no interior do processo de circulação da mercadoria dinheiro e de valorização do 

capital. 

As transformações no mundo do trabalho, próprias do modo de produção 

capitalista, são essencialmente necessárias à conservação e aumento das taxas de lucro, 

razão primeira de sua existência, e contraditoriamente de suas crises. No curso de seu 

desenvolvimento histórico o capitalismo se revoluciona permanentemente, e em meio a 

inúmeras crises tenta convencer a todos de que elas fazem parte da normalidade social. 

A nosso ver, é essa permanência de uma ―crise‖ convertida em situação de 

―normalidade‖ que fornece as bases empíricas imediatas para as teorizações que 

afirmam haver uma nova relação entre trabalho e sociabilidade, ou mesmo uma 

sociabilidade que não carece do trabalho como seu fundamento (LESSA, 2002, 

p. 43). 

 

Segundo Netto e Braz, (2006, p. 235-236) o ――mundo novo‖ do capitalismo 

contemporâneo‖, inaugurou um ―mercado mundial de bens simbólicos‖ no qual se inserem 

e generalizam mercadorias inteiramente novas, como: computadores de uso pessoal, 

celulares e outros. Nesse ―novo mundo‖ foram alterados radicalmente hábitos e padrões de 

consumo. Observa-se um crescimento particularmente expressivo da mercantilização, ―até 

o limite do insondável‖, onde ―tudo é efetivamente passível de transação mercantil‖, 

inclusive os ―serviços sexuais‖, inseridos na ―industrialização generalizada‖. Sendo 

essencial salientar, que esse ―novo mundo‖ é a resultante de uma profunda ofensiva do 

capital sobre o trabalho. Para os autores, esse ―novo mundo‖ ―significa uma regressão 

social quase inimaginável há trinta anos‖. 

No limite, a produção flexível e suas consequências societárias são expressões das 

metamorfoses da reprodução ampliada do capital e da lei geral da acumulação capitalista. 

As transformações do sistema do capital respondem à sua crise estrutural global, que 

segundo o pensador húngaro István Mészáros, ―está destinada a piorar consideravelmente.‖ 

(MESZÁROS, 2009, p. 17). E empurra a humanidade para a barbárie. Os contornos que 

assume a prostituição com o crescente tráfico para servir ao mercado de escravas sexuais 

utilizando, sobretudo mulheres pobres dos países da periferia do capital também são parte 

desses mesmos imperativos. 
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3.1.1 Capitalismo patriarcal e positivação da prostituição – construindo um conceito? 

 

A crise do capital vem provocando o declínio de garantias políticas e sociais 

arduamente conquistadas nas lutas empreendidas pelas classes trabalhadoras em todo o 

mundo. Tragicamente essa crise coincide com um processo cada vez mais acelerado de 

miséria e de decadência geral de todas as esferas das relações humanas, com formas cada 

vez mais apartadas de relacionamento social que vem se transformando pari passu na 

tônica da vida social. Nesse sentido, aprofundam-se as distâncias entre o sujeito e o objeto, 

entre consciência e realidade cada vez mais dada à mistificação, na qual é atribuída ao 

sujeito uma essência estranha a ele. Nas palavras de Lessa ( 2002, p. 37), a essência do 

homem burguês é indevidamente generalizada para uma essência burguesa do homem. 

Apoiada nas descobertas feitas por Marx acerca desse fenômeno, Marilda Iamamoto, 

assinala que 

Na sociedade burguesa, quanto mais se desenvolve a produção capitalista, mais 

as relações sociais de produção se alienam dos próprios homens [humanos], 

confrontando-os como potências externas que os dominam. Essa versão do 

sujeito e objeto, inerente ao capital como relação social, é expressão de uma 

história da auto-alienação humana (IAMAMOTO, 2007, p. 48). 

 

Para debater a questão da prostituição e suas implicações é basilar perceber que 

no capitalismo-patriarcal as relações sexuais são utilizadas pelo complexo das opressões 

para preservar o poder masculino alargando o espectro de domínio do homem branco e rico 

sobre o conjunto dos oprimidos. Sua supremacia se manifesta através da violência e da 

tirania da detenção do poder econômico e cultural. Para que seja possível seguir 

alimentando a indústria do sexo continua se fazendo necessário que a maioria das mulheres 

prostituídas seja parte de um contingente de pauperizadas, de indivíduos tutelados 

sexualmente, de vítimas de abusos sexuais, em suma, de indivíduos que se localizam sob a 

égide da opressão num processo desigual e combinado com a exploração e a divisão 

sociotécnica do trabalho
57

. Ao comércio do sexo mercantilizado interessa que os setores 

oprimidos recebam baixos salários, interessa a segregação das transexuais, interessa o 

racismo, interessa a desigualdade econômica, interessa a xenofobia, interessa a ideologia 

da subserviência, em suma, interessam todas as extensões da tirania capitalista-patriarcal, 

pois somente assim é possível manter o sexo sob a tutela do dinheiro e do homem 

concomitantemente, e mesmo assim nutrir uma ideia de normalidade quanto a sua 

                                                 
57

 Como se trata de uma questão teórica profundamente polêmica e, sobretudo em razão dos limites de tempo 

e espaço deste estudo não será trabalhado o conceito de divisão social ou divisão sexual do trabalho.   
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substância. Esse fundamento contribui para pensar a reconceituação positivada da 

prostituição na contemporaneidade. 

A combinação entre opressão e exploração, como manifestações sociais, cumpre 

diversos papéis na sofisticada engrenagem do exercício da prostituição. Possibilita a 

existência do meretrício como negócio lucrativo, legitima as construções ideológicas que 

mantêm subjugada a parcela feminina de todo o gênero humano
58

. Do ponto de vista de 

classe, possibilita aos capitalistas tanto manter um exército permanente de reserva que 

serve ao rebaixamento salarial dos trabalhadores em geral, quanto potencializa a extração 

do mais-valor através dos salários inferiores pagos a quase metade de toda a classe 

trabalhadora – as mulheres – além do que, nivela por baixo as remunerações de toda a 

classe trabalhadora. Essas condições forjam continuamente mudanças substantivas no 

modo de vida social e na construção da subjetividade, com um custo humano sempre mais 

elevado para mulheres e transexuais.  

Sobretudo as mulheres oprimido-exploradas encontram, por uma série de 

mediações, a prostituição como alternativa para sua existência. Nesse sentido, são elevadas 

à máxima potência as descobertas desenvolvidas por Marx sobre os processos alienantes, 

que seguem mantendo sua impressionante vitalidade e atualidade, com o agravante de no 

caso da prostituição ser a mulher prostituída, na dinâmica de seu ofício, a força e o 

instrumento de trabalho ao mesmo tempo, sendo a coagulação da condição geral do 

trabalhador na qual ―longe de poder comprar tudo, tem de vender-se a si próprio e a sua 

humanidade‖ (Ibidem, p. 28), também o próprio instrumento do ―trabalho‖ em si. 

―Trabalho‖ que só se realiza a partir da captura completa de sua subjetividade. Refletindo 

acerca da questão da apropriação do trabalhador pelo processo produtivo alienado e da 

escravidão a ele imputada pelo sistema do capital, Marx, polemizando com Smith, 

pondera, 

Ele nos diz que, originariamente o produto total do trabalho pertence ao 

trabalhador (Smith). Mas ele nos diz, ao mesmo tempo, que, na realidade efetiva 

(Wirklichkeit), ao trabalhador pertence a parte mínima e mais indispensável do 

produto; somente tanto quanto for necessário para ele existir, não como ser 

humano, mas como trabalhador, não para ele continuar reproduzindo a 

humanidade, mas sim a classe de escravos [que é a] dos trabalhadores (MARX, 

2004, p. 28). 

 

O quadro contemporâneo mais geral de necessidades da classe dos capitalistas, 

oferece uma panorâmica da situação na qual o capital, para se manter vivo, produz um 

                                                 
58

 Essa subjugação também se estende as transexuais na medida da identificação destas com uma identidade 

de gênero socialmente construída e solidamente preservada.  
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aumento sistemático de extração de mais-valia dos trabalhadores empregados, formal e 

informalmente, e cria uma massa cada vez maior de desempregados – na qual se inserem 

as mulheres prostituídas, especialmente aquelas vitimadas pelo tráfico de pessoas para fins 

sexuais – e novas modalidades de produção. Esse movimento sistêmico não é autônomo 

em relação ao movimento histórico, nem é alheio ao conjunto das relações sociais, posto 

que a burguesia não possui condições de existir sem revolucionar continuamente os 

instrumentos e as relações de produção, consequentemente o conjunto das relações sociais 

(MARX, 1985). Segundo Marx, 

O meio – o desenvolvimento incondicional das forças produtivas da sociedade – 

entra em contínuo conflito com o fim limitado, a auto-expansão do capital 

existente. O modo capitalista de produção é, portanto, o meio histórico de 

desenvolvimento das forças materiais de produção e criação de um mercado 

mundial adequado, e é, ao mesmo tempo, um conflito contínuo entre esta sua 

tarefa histórica e suas próprias relações de produção social. (MARX, 1985, p. 

250) 

 

Nesse contexto, é pleiteada a descriminalização da prostituição em diversos países 

do mundo sob a justificativa da garantia de direitos para as prostitutas e da quebra de 

valores morais conservadores. Contudo, essa proposição partilhada por setores que: 

exploram as mulheres prostitutas; praticam o tráfico humano e se aproveitam da miséria de 

muitas jovens das periferias do mundo, carece ser problematizada. Parece paradoxal a 

defesa dessa proposição pelos empresários visto que tanto os que exploram a prostituição 

quanto alguns políticos
59

 que pretendem sua legalidade, jamais estiveram vinculados às 

reivindicações e lutas sociais ou defesa de um debate no interior da sociedade e de suas 

instituições com mudanças significativas nas políticas que possam contribuir para a 

superação do machismo/sexismo e liberdade sexual das mulheres e demais setores 

oprimidos. Além desses elementos, vale mencionar que as descriminalizações vêm 

ocorrendo numa conjuntura de profunda ofensiva sob o trabalho protegido com ataques aos 

direitos trabalhistas, previdenciários e sociais de modo geral, portanto, talvez as 

preocupações da indústria do sexo com as conquistas das prostitutas precisem ser 

analisadas nos marcos da necessidade de legitimação da exploração de seu negócio. Os 

rebatimentos políticos, jurídicos, teóricos e, sobretudo humanos da teoria da positivação da 

prostituição são um desafio a enfrentar na seara da compreensão sobre esse complexo 

fenômeno.  

Do ponto de vista jurídico, não há um tratamento idêntico para prostituição nos 

vários países onde ela é exercida.  

                                                 
59

 A referência aos políticos não é extensiva ao signatário do PL 98/2003, Deputado Fernando Gabeira. 
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A atividade da prostituição ou da atual ―indústria do sexo‖ assume contornos 

próprios nos vários países onde está localizada incorporando aspectos da cultura e da 

economia de cada um deles. Em alguns países encontra-se na legalidade, em outros, na 

ilegalidade, sendo comum a ambos a existência combinada do lícito com o ilícito. Dito de 

outro modo, em meio à prostituição ilegal da maioria das nações funciona uma prostituição 

vigorosa que é exercida com a complacência e conivência dos poderes que teoricamente a 

negam. Há países em que ela é legal, mas se combina contraditoriamente com diversas 

modalidades de exploração ilegal incluindo o tráfico internacional de mulheres e 

transexuais, que abastecem seu mercado interno – com jovens, na maioria mulheres, vindas 

de várias nacionalidades de países pobres – numa união íntima e harmoniosa dos dois 

elementos. Simbólico é o caso da Alemanha, país onde existe prostituição legal, mas que 

recebe mulheres prostituídas – traficadas ou não – de várias partes do mundo inclusive do 

leste europeu e do Brasil – para citar apenas dois – países nos quais a atividade é ilegal. O 

Brasil, país onde a prostituição não é legalizada, possui uma longa tradição turística que 

associa historicamente turismo tradicional com sexual, curiosamente recebendo visitantes 

alemães.  

As burguesias nacionais, do ponto de vista econômico e político, vêm tratando o 

tema a partir de pressupostos ditos ―modernizadores‖, nos quais os elementos prevalentes 

são a dinamização da economia interna e o fortalecimento da movimentação de capitais. 

Os setores do mercado que mais exercem poder de pressão sobre os governos no sentido de 

descriminalizar a prostituição estão ligados ao turismo, ao entretenimento, à pornografia e, 

clandestinamente, ao tráfico de seres humanos e à cafetinagem corporativa e individual. 

Para compreender porque existem setores das classes possuidoras (políticos ou não) que se 

posicionam favoráveis ao pleito é preciso considerar que, do ponto de vista do capital, 

existem disputas internas à burguesia pelo controle desse nicho de mercado localizado 

entre os três negócios mais lucrativos da economia ilegal do mundo, perdendo apenas para 

o tráfico de armas e o de drogas
60

. Conforme Cacho, 

El acceso al placer sexual funciona como una gran herramienta de cohesión y 

negociación entre grupos masculinos empresariales y militares, hasta el punto de 

que el comercio sexual es, entre la venta de armamento y el comercio de drogas, 

el negócio más rentable del mundo. (CACHO, 2011, p. 16-17) 

 

No Brasil foram descobertos grupos criminosos ligados ao tráfico de seres 

humanos e à prostituição. Segundo LUCENA (2010, p. 198-199), numa intervenção 
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 Não é demais mencionar que a quantificação dos valores movimentados pelo tráfico humano, pelo tráfico 

de drogas e pelo tráfico de armas são aproximativos, já que se trata de atividade ilícita, portanto, impossível 

de ser rigorosamente mensurada.  
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chamada ―Operação Afrodite 2‖, da Polícia Federal brasileira, foram presos suspeitos de 

aliciar mulheres para prostituição dentro e fora do país. Segundo a Polícia Federal, o grupo 

oferecia ―pacotes‖ de 15 dias enviando mulheres a preços que variavam entre 500 e 1.500 

euros, no caso da Europa e de 2.000 a 3.000 dólares para os Estados Unidos. 

É importante observar que mulheres envolvidas no mercado do sexo são 

majoritariamente levadas por problemas vinculados intimamente à exploração e à 

opressão, corporificados na pobreza, na descriminação étnico-racial, na baixa autoestima, 

nas múltiplas formas de violência, nas drogas, na solidão. As redes de tráfico se aproveitam 

dessas vulnerabilidades para sequestrar e tirar proveito material
61

 através da exploração 

sexual dessas pessoas concretizada mediante fortes ameaças, chantagens, agressões 

psicológicas e físicas graves. Tais práticas deixam sequelas no corpo e na alma desses, 

chegando inclusive a provocar a morte em muitos casos. Portanto, existe na prostituição 

uma violência que lhe é intrínseca (SWAIN, 2004, p.23). Mesmo não havendo acordo com 

todas as conclusões da autora, vale marcar alguns debates realizados por ela, apoiados nas 

teorias de Simone de Beauvoir, nos quais são problematizadas as condições que levam 

mulheres a se submeter ou até mesmo defender a prostituição como profissão. Swain, 

questiona  

O que poderia levar uma criança, uma adolescente, uma mulher a este 

aviltamento senão a força, o poder, o estupro, a violência social que aceita a 

figura do ―cliente‖ como seqüência de corpos profanados, usados e abusados, 

assujeitados, escravizados? Basta lembrar que o tráfico de mulheres só é 

superado em lucratividade pelo comércio das armas. Estariam todas estas 

mulheres e meninas nos bordéis e nas ruas, por sua livre vontade, presas de sua 

―natureza‖ perversa (Ibidem, 2004, p. 26)? 

 

Nesse sentido, a despossessão dos corpos das mulheres pelas forças do poder 

socialmente construído dos homens é peça-chave para o entendimento da questão, contudo 

sozinha essa categoria teórica não se faz suficiente para dar conta de um fenômeno tão 

complexo e tão socialmente enraizado. Não há uma classe dos “homens”, como afirma 

Christine Delphy, antagônica a uma classe das “mulheres”, mas relações sociais e 

históricas pautadas na divisão da sociedade em classes sociais e no patriarcado que 

historicamente se retroalimentam articuladamente para preservar as desigualdades e 

subjugações. 
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 Essa exploração em sua substância produz não apenas consequências materiais, mas também simbólicas.  
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Não seria excessivo expor a enorme contribuição que o posicionamento de 

Delphy
62

 caracterizando a prostituição como uma ferramenta a serviço da dominação dos 

homens sobre as mulheres.  

Cooptadas e capturadas por redes mafiosas, muitas mulheres desaparecem
63

, 

outras, sem vislumbrar a possibilidade de volta para seus países ou seus lugares de moradia 

– no caso do tráfico nacional – terminam por estabelecer relações perigosas de 

dependência com drogas de todo tipo: álcool, tabaco, cocaína, heroína, êxtase, 

tranquilizantes, antidepressivos e crack. Frequentemente o envolvimento com a drogadição 

vem produzindo como resultado da exposição das prostitutas à degradação física, 

psicológica e social o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Nas periferias 

do Brasil grande quantidade de adolescentes se prostitui para conseguir dinheiro para 

alimentar o vício do crack. Muitas procuram as drogas para abrandar sua existência na 

prostituição, outras procuram a prostituição para sustentar o vício das drogas, o que acaba 

por produzir um ciclo-vicioso, difícil de ser rompido sem a intervenção de políticas 

públicas universais e transversalizadas de saúde e assistência. 

Segundo Relatório do Programa Global de Luta contra os Tráficos de Seres 

Humanos (GPAT), ―não é o tráfico forçado que alimenta o essencial desses mercados, mas, 

a prostituição, representando 87% dos tráficos‖. As mulheres são ¾ dos traficados. No caso 

das crianças, são em média 4 meninas para cada menino. Quando o relatório cita ―tráfico 

forçado‖, percebe-se que ele desconsidera as condições sociais de vida das mulheres e 

meninas que são forçadas pelas circunstancias de sua existência a entregar nas mãos de 

pessoas desconhecidas suas próprias vidas. 

Um documento do Governo do Estado de Pernambuco – Secretaria de Defesa 

Social – Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, em 

comemoração ao Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e 

Crianças, denuncia que este tipo de tráfico alimenta redes internacionais de exploração 

sexual comercial, muitas vezes ligadas a rotas de turismo sexual e quadrilhas 

transnacionais especializadas em retirada de órgãos. O documento aponta que, segundo 

dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o tráfico é uma das atividades 

criminosas mais lucrativas, como já mencionado, o terceiro mais rentável do crime 

organizado. Contudo, para uma aproximação real da dimensão do problema no Brasil 
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 Christine Delphy – importante teórica do feminismo que se opõe a profissionalização da prostituição por 

entender que está seria uma forma de naturalizar e legitimar o poder dos homens sobre as mulheres.   
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 Algumas estão desaparecidas porque não suportaram os maus-tratos e morreram, outras enlouqueceram, 

perdendo completamente suas lembranças de família, amigos, logradouro, perdendo-se de si mesmas. 
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seriam necessários dados quantitativos, pouco prováveis pela ilicitude da atividade. Uma 

pesquisa realizada pela PESTRAF
64

 em 2002, mapeou 214 rotas de tráfico. Observou-se 

que os principais alvos são mulheres e meninas, das classes populares, geralmente 

residentes nas periferias das grandes cidades. Estas adolescentes e jovens teriam entre 16 e 

25 anos de idade, com nível de escolaridade do ensino fundamental e estão identificadas 

como da população negra e mestiça. 

O professor Carlos Lima, em entrevista ao jornal da Universidade de Brasília, 

afirma que o novo ambiente que se pretende construir para a prostituição servirá às 

intenções do capital, que quebraria as barreiras para a plena liberdade comercial da 

prostituição. 

Essa é uma atividade que cada vez mais ganha todas as cores e atrações do 

mercado, e que faz parte daquilo que classifico como necessidades do capital. O 

capital tem necessidade de geração de lucro, então todos os desejos que podem 

ser transformados em necessidade para gerar lucro, interessa ao capital (Jornal de 

Brasília – UNB, do sítio: http://www.unb.br/noticias/ 

unbagencia/cpmod.php?id=67836, em 16/06/2011). 

 

Nitidamente mais favorável à desigualdade, a relação estabelecida entre a 

prostituta e seu cliente se apresenta na aparência como uma possibilidade de exercício livre 

de negociação entre venda e compra de serviço. Nessa noção simplificada de contrato 

sexual está implícita a ideia de escolha individual, tanto de uma parte quanto de outra. 

Considerando a possibilidade de, sob as bases do capitalismo e do patriarcado, se 

estabelecerem relações de igualdade e liberdade entre explorador e explorado e entre 

opressor e oprimido. 

Essa proposição desconsidera um fenômeno relativamente recente em termos 

históricos que é o da ação de um gigantesco sistema de exploração sexual. Uma rede que 

compreende empresários de diversos setores da economia, desde donos de empresas de 

turismo, boates, hotéis, resorts, bares, traficantes de drogas e armas, proprietários de 

empresas aéreas, entre outros. Segundo a feminista e pesquisadora Legardinier (2009, p. 

201), em alguns países esses empresários gozam de uma legitimidade jamais sonhada, 

como na Alemanha.  

Estudos feministas apontam que a prostituição além de favorecer o mercado do 

sexo para os homens, continua tendendo a beneficiar de maneira direta e indireta a 

estrutura de organização familiar tradicional, na qual o papel clássico do homem e da 
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 PESTRAF - Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual 

comercial.  Do site: http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278256831_ARQUIVO_ 

TRAFICODEMULHERES.MERCADOCONTEMPORANEODEESCRAVASSEXUAIS.pdf, em junho de 

2011. 
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mulher estão definidos e assegurados. Na família patriarcal e na sociedade, para Molinier e 

Welzer-Lang, ―masculinidade e feminilidade existem e se definem em sua relação e por 

meio dela‖, determinadas pelo poder masculino que delibera a ―normalidade-naturalidade‖ 

para mulheres e homens. (2009, p.101-102). Ficando a capacidade de ―habitar‖, amar e 

desfrutar do seu próprio corpo restrita em termos absolutos aos homens. De modo que, 

todas as relações, inclusive as eróticas, estão reservadas ao universo masculino, cabendo à 

mulher, como marca de sua inferioridade, servi-lo. 

A prostituição é um negócio em plena expansão justamente porque conseguiu 

colocar sob o domínio do dinheiro os desejos sexuais e manteve, apesar de todas as 

conquistas sociais e políticas das mulheres nas últimas décadas, seu domínio sobre sua 

sexualidade humana, portanto não pode ser entendida ―com base nas pessoas prostituídas‖, 

apenas a parte visível da questão (LEGARDINIER, 2009, 198). 

O capital capturou os desejos sexuais e os consolidou como mercadoria 

subordinada ao domínio masculino, sobretudo, sob o domínio do indivíduo masculino 

privado e detentor da propriedade monetária; nesse movimento amplificou a exploração 

sexual, retirando-a do âmbito da posse íntima e convertendo-a numa atividade em escala 

industrial. Transformando assim a potencialidade sexual em mercadoria a seu favor.  

A mercadoria é antes um objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza 

dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera a 

coisa (MARX apud TAVARES, 2004, p. 95). 

 

A mercadoria força de trabalho [da mulher], no caso específico da prostituição 

feminina, apresenta outra mercadoria, o corpo da mulher, ao mesmo tempo objeto e 

instrumento da satisfação do desejo sexual masculino. Por sua vez, a mulher convertida em 

objeto é personificada como valor de troca pelo agenciador e ―consumida‖ no ato sexual 

como valor de uso pelo cliente. Isso ocorre, porque a relação do homem com a mulher na 

prostituição se materializa como ato estranhado, no qual o prazer enquanto necessidade 

humano-sensível não se efetiva como relação, mas afigurando-se como fantasia alienada, 

que só pode ser efetivada através da mercadoria força de trabalho da prostituta e do objeto 

do consumo, o seu corpo, mediada pela mercadoria reificadora, o dinheiro. Na 

prostituição uma dimensão [sentido] eminentemente humana, o sexo por prazer, se 

metamorfoseia numa permuta de elementos não equivalentes, na qual o prazer é trocado 

não por prazer, mas por dinheiro e a satisfação não comparece nos dois lados da relação, 

mas em apenas um, o do homem – que nessa relação corporifica o capital e o patriarcado 

simultaneamente. 
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Mesmo sem mudanças legais o capital através do Estado encaminhou uma série 

de medidas que visavam incrementar o setor que mais lucros obtêm com a prostituição. 

Para ilustrar estas considerações, a dinâmica do setor de turismo vem sendo de 

crescimento permanente. Segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT, o número 

de turistas oriundos de países ricos para o terceiro mundo passou de 6 milhões em 1960 

para 50 milhões em 1992. O perfil desses turistas é de homens desacompanhados. 

No início de 1990 foi lançado o Prodetur/NE – Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Nordeste. Foram listadas áreas do litoral nordestino que receberiam 

apoio para investimentos em infra-estrutura visando o desenvolvimento da atividade 

turística como “vocação” da região. Um dado importante é que o turismo movimentou na 

segunda metade dos anos de 1990, cerca de 10,15% do Produto Interno Bruto global do 

Brasil (CORIOLANO apud BEM, 2005, p. 28-29). Desde o final da década de 1980, a 

prostituição transitou do campo de ação secundário, marginal no mercado de turismo e 

entretenimento, deixando de ser executada de forma relativamente distante dos grandes 

negócios capitalistas passando a integrar o campo da ―grande indústria do turismo e 

entretenimento‖ em todo o mundo. Confirmando as suspeições de que são os países mais 

pobres os maiores fornecedores de prostitutas para o mercado mundial. 

Um importante setor da burguesia comercial, ligada ao turismo, percebeu que um 

dos principais atrativos do turismo é o sexo. Este turismo sexual está ―submetido às 

mesmas pulsações do mercado e carece igualmente de uma infra-estrutura em ambos os 

contextos, de vias de acesso, de meios de transporte, da mediação de agentes e recursos 

humanos‖ (BEM, 2005, p. 100). 

A prostituição nesse contexto cumpre um papel instrumental importante para 

manter o setor de turismo ―aquecido‖. O fluxo migratório que caracteriza a mobilidade do 

turismo sexual é operado com os homens dos países industrializados se deslocando para 

fazer turismo sexual no terceiro mundo, e, as mulheres do terceiro mundo se deslocando 

para os países industrializados para abastecer o mercado da prostituição interna. 

As mulheres que abastecem o mercado da prostituição mundial são: 

Desde a década de 1970, o fluxo migratório de mulheres do ―terceiro mundo‖ 

para regiões industrializadas, principalmente Europa e Estados Unidos, tem 

aumentado significativamente, e inclui mulheres oriundas da América Latina, da 

Ásia, do Caribe e da África [...]. Grande parte desse fluxo migratório tem sido 

responsável pelo suprimento dos mercados de prostituição constituídos nos 

países industrializados... com a queda do Muro de Berlim, começam a ser 

introduzidas nesse mercado mulheres russas, romenas, húngaras, checas, 

polonesas e ex-iuguslavas, tendo estas se dirigido principalmente para Alemanha, 

Suíça, Áustria, França e Inglaterra (Centro Humanitário de Apoio à Mulher In 

BEM, 2005, p. 102-103). 
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A origem de classe da maioria delas é trabalhadora, e em geral compõem o que 

Marx caracteriza por força de trabalho excedente – superpopulação relativa. Subordinadas 

à dinâmica da acumulação capitalista se constituem por um contingente populacional cada 

vez mais supérfluo dentro da engrenagem da grande indústria capitalista. É, portanto a 

sobra da grande indústria quem movimenta a engrenagem da ―indústria do sexo‖. A 

maioria, mulheres, pobres, negras e mestiças, com baixa escolaridade. Segundo a CBO
65

, a 

média de escolaridade varia numa escala estreita, entre o ensino fundamental um (1ª a 4ª) e 

o fundamental dois (5ª a 8ª). Em outras palavras é preciso que haja uma superpopulação 

relativa ou sobrante para que esse mercado seja abastecido. 

(...) a criação de uma superpopulação relativa deve ser entendida não como 

produto exterior ou mero distúrbio do sistema de produção, mas, antes, como 

produto histórico, necessário à acumulação e ao desenvolvimento da riqueza no 

sistema capitalista (MARANHÃO In MOTA, 2008, p. 104). 

 

São tomadas pelos ―consumidores‖ estrangeiros como: mulheres picantes, 

mundanas, disponíveis, pouco emancipadas, carinhosas, graciosas e subalternas. Essa 

representação continua consolidada e preservada no imaginário construído pelos 

estrangeiros desde o período da colonização brasileira.  

Por sua natureza a prostituição não pode ser discutida a partir de si mesma, 

extraindo-se do seu horizonte a historicidade e causalidade a ela própria, mas confirmando 

sua complexa singularidade e sua relação com a totalidade social. Visto que se trata de um 

fenômeno que carrega em sua constituição uma série de contradições, manifestas na 

execução própria da sua atividade sexual e portadora de determinações distintas de outras 

atividades. 

Pudemos observar que as variações do desenvolvimento da família e à questão da 

prostituição estão subordinadas aos interesses conjunturais e históricos da classe e do 

gênero político e economicamente hegemônico na sociedade. Sem esquecer que o 

patriarcado, que cumpriu um decisivo papel no processo de apropriação da riqueza 

socialmente produzida, também deve ser hoje considerado nas análises sobre a 

prostituição. O poder social e político é burguês, masculino, heterossexual e branco. 

A história nos ajuda a compreender os mecanismos através dos quais os homens 

reivindicam os direitos de acesso sexual e de domínio dos corpos das mulheres. 

Além disso, as relações heterossexuais não estão limitadas à vida privada. O 

exemplo mais dramático da dimensão pública do direito patriarcal é o fato de os 

homens exigirem que os corpos das mulheres estejam à venda como mercadorias 

no mercado capitalista; a prostituição é uma importante indústria capitalista 

(PATEMAN, 1993, p. 36). 
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 Classificação Brasileira de Ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil. 
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O grau de decadência social constitutivo do pós-fordismo e da sociabilidade do 

capital, não somente mantém como aprofunda a configuração estrutural da prostituição em 

nossos dias e a vincula à máfias, ao tráfico de seres humanos, às redes criminosas e à 

redução da mulher à condição de coisa. Contudo, para além das ligações nefastas e 

criminosas que circundam o mercado do sexo, calcado por violências de todo tipo, a 

prostituição feminina parece seguir sendo na realidade mundial uma expressão do 

estranhamento humano de si mesmo e de seu gênero, e uma grande possibilidade para o 

mercado. 

Categoricamente, a prostituição chega à contemporaneidade permanecendo 

visceralmente vinculada à violência social e sexista contra as mulheres e a carência 

econômica. Logo, o debate sobre sua reconceituação deve ser feito respeitando essas bases 

reais. 
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3.2 Traços da prostituição contemporânea 

 

No contexto contemporâneo pode-se afirmar que os elementos centrais que 

acompanharam a prostituição ao logo de sua trajetória histórica permanecem. Em outras 

palavras, as utilizações da opressão como suporte à manutenção da ordem social baseada 

na propriedade privada e na exploração se conservaram em desvantagem para a mulher. 

Nesse marco, os fundamentos da prostituição continuam sendo a opressão e a exploração. 

Todavia, é imperioso assinalar que esses fundamentos não permaneceram de forma 

inalterada. Houve mudanças qualitativas no lugar ocupado pela atividade no interior da 

estrutura econômica e da sociabilidade capitalista, que se vinculam e incorporam as 

transformações societárias mais gerais. 

Nesse sentido, do ponto de vista econômico, a prostituição não é mais tão marginal 

quanto foi no início da industrialização moderna, tampouco como foi em formações sociais 

anteriores como sob a exploração servil, ou, escravista. Vem ocorrendo uma valorização 

contundente de todas as atividades ligadas ao comércio do sexo. Essa valorização não se dá 

por razões morais, ideológicas ou políticas, em absoluto. Pois, a sociedade do ―novo 

mundo‖ pouco avançou nesse terreno, e, as conquistas obtidas foram resultado da ação 

organizada das mulheres desde o início do século XX e das lutas feministas que 

direcionaram suas reivindicações, não no sentido de valorizar a prostituição, mas de 

valorizar a autonomia das mulheres em relação a dispor do seu próprio corpo e de sua 

sexualidade; teve a ver, com a quebra do tabu da virgindade, com a dissociação entre sexo 

e amor, ou entre sexo e concepção [maternidade], entre sexo e matrimônio. 

Na realidade, a importância dada à prostituição na contemporaneidade tem a ver 

com necessidade vital do sistema de ―valorizar o valor‖, de encontrar alternativa para se 

ampliar. Fundamentalmente, aparece como resposta a tendência permanente que o 

capitalismo tem de ―queda da taxa de lucro‖; como possibilidade de elevar sua 

lucratividade. Percebe-se nesse movimento, que ocupações antes desprezadas ganharam 

importância e aparecem como nichos que o mercado precisa aproveitar, visto que 

atividades como a prostituição geram lucro e favorecem a circulação e acumulação de 

capitais. 

 As crises cada vez mais intensas, vividas pelo sistema capitalista, mais 

precisamente, as crises agudas que vêm se sucedendo com intervalos sempre menores, 

desde a década de setenta, aprofundaram a necessidade do capital de encontrar alternativas 

para suas contradições internas.  
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É no cenário de recrudescimento da miséria e da desigualdade que se verifica, em 

praticamente todas as nacionalidades do mundo, um crescimento exponencial da iniciativa 

do mercado no comércio do sexo. O desenvolvimento organizado de uma ―indústria‖, de 

caráter transnacional, que encontra em todas as modalidades da venda de sexo e de 

fantasias sexuais uma alternativa econômica altamente lucrativa é facilmente perceptível. 

A prova da capacidade de adaptação da prostituição pode ser atestada por dados 

contemporâneos que indicam uma média de 25 mil mulheres trabalhando no comércio 

sexual somente em Paris, (História Viva, 2010, p. 41) apesar de a prática ser considerada 

ilegal e seus exploradores tipificados como criminosos. A maior parte dos países adota, 

como o Brasil, regimes abolicionistas, nos quais a prostituta não é considerada criminosa, 

mas sim quem a explora e facilita a atividade. Se por um lado, as medidas inauguradas 

pelas monarquias absolutistas, no início da modernidade, de considerar a prostituta uma 

criminosa não obtiveram êxito na maioria dos países ocidentais, por outro, ainda inspira 

países que adotam regimes proibicionistas
66

, como em algumas regiões dos Estados Unidos 

da América e países do oriente. O proibicionismo criminaliza inclusive as prostitutas. 

 O aspecto mais dramático da prostituição dos nossos dias está localizado no tráfico 

de mulheres, na exploração sexual de crianças, na violência. Nenhum desses fenômenos é 

recente, podem ser encontrados desde o escravismo, contudo hoje adquirem proporções 

grandiosas, se configurando como grande desafio tanto para os movimentos de luta social 

como para as políticas sociais.  

(...) Desde meados dos anos 90, a prostituição vem acusando um significativo 

crescimento à escala internacional. Desde a queda do muro de Berlim e a 

abertura das fronteiras que promoveu o ―capitalismo mundial integrado‖; junto 

ao progresso da ―globalização‖ e o triunfo da sociedade de mercado regido por 

sua lógica implacável, assistimos a expansão e aperfeiçoamento das redes de 

tráfico, o desenvolvimento da indústria do sexo e do turismo sexual, e a 

massificação da prostituição. Hoje em dia esta prática reveste-se, como nunca 

antes havia acontecido, uma dimensão transnacional. E os circuitos por onde se 

estende o tráfico de pessoas destinadas para serem prostitutas, a rede pela qual 

transita o comércio dos corpos, coincide com as mesmas redes que controlam o 

tráfico de drogas, o tráfico de armas e a lavagem de dinheiro. (VOLNOVICH, 

2006, p.20) 

 

Existe por parte dos setores a tentativa de desvincular a prostituição de ações que 

atentem contra as garantias humanas mínimas, asseguradas pelo Estado burguês. Contudo, 

o elo entre prostituição e práticas como o tráfico para trabalho sexual escravo, a 

prostituição de crianças e adolescentes, os abusos sexuais e a violência é indissolúvel, tem 
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a ver com a natureza e função social. Pois, independente do seu status ou do caráter 

criminoso a ela atribuído à prostituição esteve historicamente vinculada a ações opressoras. 

A história demonstra que nem sempre a prostituição foi considerada um crime, mas que 

sempre esteve caminhando lado a lado com a violência e a opressão a ela inerentes.  

Segundo dados divulgados pela Revista ISTOÉ em outubro de 2011, a ONU estima 

que a máfia do tráfico de pessoas movimente por ano mais de US$ 30 bilhões. 

Considerando que os dados são sempre imprecisos por se tratarem de atividade ilícita, é 

possível ponderar que o volume de dinheiro possa ser ainda mais elevado. Conforme a 

mesma pesquisa, ―sabe-se que as ações dos criminosos estão concentradas em pelo menos 

520 municípios brasileiros.‖ 

Esses e outros dados são frequentemente divulgados por instituições 

governamentais e por organizações de direitos humanos. A partir deles, pudemos 

identificar que é entre os mais pobres que se recruta o contingente majoritário para 

abastecer o tráfico e a prostituição em escala mundial. E, não são vítimas apenas as 

mulheres e meninas levadas para fins de prostituição. Essa máfia também exporta pessoas 

para retirada de órgãos e trabalho escravo. Entretanto, o tráfico humano para fins de 

exploração sexual é identificado como um dos mais graves, por representar cerca de oitenta 

por cento do total de pessoas traficadas.  

A prostituição se manifesta como expressão da “questão social”, materializada na 

composição social majoritária das prestadoras dos serviços sexuais como declaração das 

desigualdades de classe. Em matéria publicada no Jornal de Brasília se vêm reveladas as 

características das mulheres aliciadas. Elas são levadas para  

(...) outros países com promessas de empregos e acabam servindo ao esquema 

internacional de prostituição. A Polícia Federal traçou o perfil das mulheres 

aliciadas para o tráfico de pessoas para prostituição. Elas têm entre 18 e 30 anos, 

são afrodescendentes, mães solteiras, têm baixa escolaridade, histórico de 

prostituição e violência doméstica
67

. (JORNAL DE BRASILIA, 03/09/2010, 

p.20) 

 

Segundo dados da delegada Paula Dora, chefe do serviço de Repressão ao Trabalho 

Forçado (Setraf) da Polícia Federal, divulgados durante o Seminário Saúde, Migração e 

Tráfico de Mulheres: o que o SUS deve saber, essas mulheres são destinadas a abastecer o 

mercado da prostituição em condições consideradas de ―trabalho forçado‖, ou escravo. 

―Atualmente, são 75 mil brasileiras as que vivem em países como Espanha, Portugal, 

Itália, Suíça, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Holanda‖. (Ibdem) 
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Frequentemente as pessoas aliciadas aguardam a chegada dos documentos, em 

geral falsos, em ―hotéis, pequenos abrigos ou pontos de prostituição.‖ Embora esses dados 

não sejam absolutamente exatos, como destacado anteriormente, a ONU estima que 10% 

de todo o volume de dinheiro movimentado pela máfia do tráfico de pessoas passa pelo 

Brasil, representando algo em torno de 3 bilhões de dólares. Essas cifras são 

representativas das razões pelas quais o mercado tem conferido tanta centralidade a esse 

tipo de negócio. 

No mesmo levantamento, a Polícia Federal traçou o perfil das pessoas que aliciam 

internamente e entregam as vítimas aos grupos internacionais. 

São mulheres, ex-vítimas de exploração sexual, com mais de 30 anos e casadas ou 

em regime de união estável. Além de estarem certas da impunidade, lucram com o 

crime. De acordo com o levantamento, os criminosos podem lucrar até US$ 30 mil 

por vítima. (Ibdem) 

 

Há uma polêmica com relação ao tratamento das aliciadas. Para a professora 

Marlene Teixeira, do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, 

devem-se considerar as mulheres traficadas enquanto vítimas, jamais criminosas. Teixeira 

acredita que é preciso cessar o preconceito e desenvolver uma metodologia de diálogo para 

ajudar na recuperação física, psicológica e social das vítimas.  

Já a advogada da Associação de Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e 

Juventude, Dalila Figueiredo, protesta contra o preconceito e a falta de estrutura por parte 

dos órgãos do Estado, para receber as vítimas que conseguem se desvencilhar dos grupos 

criminosos e retornar ao Brasil. 

―A emergência mais próxima do Aeroporto de Guarulhos (SP), por exemplo, fica 

a 40 minutos de distância. Como tratar uma mulher que chega com síndrome de 

abstinência de drogas – Isso acontece com frequência. Nos grandes aeroportos os 

serviços de saúde são pagos. É um absurdo‖. (Ibdem, p. 21) 

 

Não há uma política social do governo que favoreça a reintegração das vítimas à 

vida social. Em razão dos traumas sofridos essas mulheres – maioria – necessitariam de um 

plano de assistência nas áreas de saúde física e mental; de proteção em função das ameaças 

sofridas; de habitação e de assistência financeira até que conseguissem trabalho. Ocorre 

que o Estado brasileiro, desde a década de 1990, vem trilhado um caminho oposto ao da 

garantia de direitos. Suas políticas apontam para o aprofundamento das contra-reformas ou 

―‗reformas‘ orientadas para o mercado‖, iniciadas sob o governo do Presidente Fernando 
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Henrique, seguindo a lógica neoliberal, na qual o Estado deve gastar o mínimo com 

proteção social
68

. (Behring e Boschetti, 2007, p.148) 

A seguir, se poderá observar um painel emblemático das principais faces da 

prostituição no mundo. Os casos apresentados envolvem as diversas expressões da 

“questão social”, que determinaram o ingresso de mulheres na prostituição em países do 

capitalismo central, como a Inglaterra e Japão, e, em países com grande contingente 

populacional de empobrecidos como o Haiti, Brasil e Argentina. Os exemplos ilustram a 

relação de empresas com a prostituição de meninas; a vinculação da violência psicológica, 

física e sexual com a decisão ser prostituta; as ameaças recebidas para permanecer 

mercantilizando o corpo; a relação entre o desenvolvimento econômico sob o capitalismo 

patriarcado e, a opressão e prostituição; a força do papel social da mulher como esposa e 

mãe no ideário das prostitutas; as ilusões de uma vida melhor fora do país de origem; a 

prostituição como possibilidade de flexibilização de horários e remuneração; a ausência do 

papel do Estado em setores fundamentais como educação; a vinculação da ―escolha pela 

prostituição e as condições miseráveis de vida; o envolvimento de políticos com a 

exploração sexual; os limites das ações governamentais com propaganda; a alienação das 

fantasias sexuais masculinas; a associação fantasiosa da mulher com criança; a visão 

machista da mulher como coisa, ou, como pedaços de carne em separado – bunda, seios, 

vagina – sem a visão da mulher como sujeito, mas como coisa; a alta rentabilidade do sexo 

mercantil. 

 

 

3.2.1 Situações que revelam as várias faces da prostituição na atualidade 

 

1) Ocorreu em julho de 2011. Nessa data a Polícia Federal descobriu um esquema 

que envolvia a prática de turismo sexual na Amazônia. Segundo matéria do ―The New 

York Times‖ publicada na ―Folha.com‖ a atividade era praticada pela empresa Wet-A-

Line, que já responde processo no Estado da Geórgia. A Wet-A-Line agia no Brasil em 

parceria com a Santana Ecofish Safári e, conforme afirmação do grupo estadunidense 

feminista Equality Now, o processo foi aberto por quatro meninas de origem indígena, 

menores de dezoito anos ―– a mais jovem tinha 12 anos‖ que alegam terem sido ―vendidas 

como prostitutas‖. Nos iates de luxo, ―camuflados de pesca esportiva para estrangeiros‖, as 
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meninas recebiam bebidas alcoólicas e drogas e eram obrigadas a praticar sexo com os 

turistas. O grupo feminista apoia o uso da Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico Humano 

para responder ao caso. (Folha.com, 2011)  

2) Nas cidades do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, Região Metropolitana do 

Recife no Estado de Pernambuco, vem se destacando nacionalmente o complexo industrial 

portuário de Suape como exemplo de desenvolvimento industrial e comercial. O porto-

indústria, pensado desde meados de 1960, ganhou corpo na última década e se consolidou 

como principal porto em estrutura física do Brasil, um polo de atração para empresas de 

vários lugares do mundo. É importante destacar que, a crise provocada pela queda 

tendencial da taxa de lucros vem provocando o deslocamento de empresas de países 

industrializados para países pobres. Essas empresas procuram novos mercados, e, 

sobretudo uma classe operária com salários inferiores e condições de trabalho mais 

precárias, além de recursos naturais e isenções tributárias, dito de outro modo, buscam 

melhores condições para acumulação de capital. As indústrias que vem se instalando no 

complexo não trazem consigo, infraestrutura para os trabalhadores vindos de outras 

regiões. Esses operários chegam sem suas famílias, pois não são instalados em vilas como 

no período do ―milagre brasileiro‖, mas em galpões. Por outro lado, os séculos de opressão 

impediram as mulheres de tomar parte efetivamente no trabalho fabril pesado. A 

combinação dessas questões tem resultado num crescimento sobremaneira da prostituição e 

da violência nos arredores do porto, especialmente entre adolescentes e crianças, que 

enxergam nos novos residentes uma possibilidade de mudança de vida. O jornal Diário de 

Pernambuco desenvolveu uma série de reportagens sobre a prostituição e dentre elas 

destaca a situação nas adjacências do Porto de Suape, apontando para a situação de 

exploração sexual e estupro.  

A noite dos prazeres já se anuncia. O ritmo do forró invade os ouvidos, 

movimenta casais, estimula a troca de olhares. É noite de sexta-feira, mas ainda há 

frequentadores vestidos com suas fardas. Alguns desfilam sem camisa, mostrando 

o tórax. A farda é a senha. É garantia de dinheiro para gastar na cerveja e em 

satisfações sexuais. A regra é largar do serviço em Suape e partir para a curtição 

no Mercadão, principal ponto de exploração sexual de crianças e adolescentes no 

centro do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Assim 

como no Mercadão, a noite ferve na Avenida Laura Cavalcanti, em Gaibu, litoral 

do mesmo município. (...) No mundo da exploração sexual de crianças e 

adolescentes, as histórias de amor romântico não têm vez. É transa, pagamento e 

adeus. Ou nessa ordem: estupro e adeus. Foi assim com Anita*, com apenas 11 

anos. (Diário de Pernambuco, maio, 2011) 

 

Além da prostituição as relações com os ―homens de farda‖ alimentam o sonho de 

casar e ir morar em outro lugar. Mas, como expressões da opressão que carregam os 
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sonhos não se concretizam e, a maioria das meninas e mulheres termina grávida e 

abandonada. ―Os contos de fadas que terminam com as jovens protagonistas abandonadas 

pelos ―homens de sua vida‖ se multiplicam‖ (Diário de Pernambuco, maio, 2011). Com 

efeito, o desenvolvimento econômico não trouxe nem empregos, nem melhores condições 

de vida para as mulheres de Suape/Ipojuca ou das cidades circunvizinhas vizinhas. 

3) Em depoimento à Revista Nova, 2009, a paraense Vanderléia Aguiar, apresenta 

seu livro Fui Prostituta na Terra dos Samurais. Nele Vanderléia conta o que foi se 

prostituir no submundo de Tóquio e tomar contato com o sexo comercial, com as drogas, 

com a violência e com grupos criminosos que exploram sexualmente mulheres. 

―Encontrei gente traficando, consumindo, morrendo de overdose e bebendo muito 

álcool. Além de japonesas, havia garotas do mundo todo se prostituindo: 

brasileiras, africanas, filipinas, americanas, inglesas, italianas, polonesas, russas... 

Muitas pararam lá enganadas, acreditando que seriam modelos.‖ (Nova, 2009, 

p.97) 

 

Sobre os cafetões e a vida na rua descreve, 

(...) ouvia conversas sobre mulheres que tinham se recusado a se prostituir e 

sumiram. Apavorada topei. Isso significava também comprar drogas, que o 

cafetão fornecia e sobre a venda das quais ganhava em cima. (...) Na primeira 

noite dentro do esquema, um bêbado se aproximou de mim. Me deu uma grana e 

me puxou para um canto escuro. Ali mesmo me apertou contra um muro, bateu no 

meu rosto e se satisfez. Entendi por que as meninas se drogavam. (...) 

O cafetão levou as três meninas [brasileiras], junto comigo e uma prima dele. 

Como os clientes me acharam muito baixinha, me recusaram. Então fiquei do lado 

de fora esperando. Dentro, rolou um jogo macabro. As meninas foram queimadas, 

marcadas a ferro como gado. Duas morreram. Quando as outras saíram da casa, 

ficamos em pânico e fugimos. (...) Voltei para o Brasil em 2008 (...) Não tenho 

vergonha de assumir que vivi no meio dessa sujeira toda e não me arrependo. 

Quero agora escrever mais livros, pois é o que amo fazer. (Ibdem, 2009, p. 97-98) 

 

4) A Argentina que adota, do ponto de vista criminal, o mesmo tratamento à 

prostituição que o Brasil, abolicionista; decretou no dia 7 de julho de 2011, a proibição de 

―publicação de anúncios em classificados ou qualquer tipo relacionado à prostituição ou 

ofertas sexuais‖. De acordo com matéria da Carta Capital o decreto foi informado num 

evento oficial, realizado no dia anterior, que tratava do combate ao tráfico de pessoas. 

Periódicos como Clarín e La Nación apresentavam em seus classificados ofertas de garotas 

para programas sexuais. No mesmo evento Cristina Kirchner garantiu que não pretendia 

―condenar as mulheres que se prostituem‖, mas contribuir na luta contra o tráfico humano. 

Fez críticas aos meios de comunicação que ―denunciam nas capas o problema do tráfico de 

mulheres para prostituição e lucram com anúncios de ofertas sexuais‖. Desde 2010 a 

Argentina aprovou a execução coordenada de ações para ―prevenir, sancionar e erradicar a 

difusão em veículos de comunicação de imagens ou mensagens que estimulem ou 

fomentem a exploração sexual das mulheres‖. (Carta Capital, 07.07.2011) A medida do 
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governo obrigou o negócio do sexo comercial na argentina a ir às ruas para conseguir 

divulgar seus serviços.  

Em fevereiro de 2012, na capital federal de Buenos Aires, não foi difícil encontrar 

pequenos panfletos disponibilizando garotas ‗em promoção‘ para programas sexuais. As 

filipetas anunciavam qualidades das jovens mulheres associadas ao corpo seminu, 

apresentando sempre seios e nádegas avantajadas, algumas vestidas e ornamentadas como 

crianças [colegiais]. Também estavam presentes nos anúncios o preço, a comodidade do 

atendimento do lugar onde o cliente seria atendido (domicílios, hotéis e ambientes privados 

como boates). Apresentamos alguns trechos dos textos dos materiais de divulgação: ―Novo 

plantel‖; ―de 21 a 26 anitos‖; ―Aceptamos traj. CREDITO Y DEB.‖; ―Andy e sus 

amiguitas – 24 hs‖; ―Colegialita 19 anitos‖; ―Las mejores chicas hermosas en el 

Microcentro - Las mejores colas [caudas], estan en un solo lugar!!! – A pasos del 

Obelisco‖; ―Te vas a perder esta cola!!! – hoteles, privados, domicilios – Promo $ 30‖ 

[cerca de R$ 12,50]; ―Tu mejor amante te espera en...‖; ―Foto 100% real – A pasos del 

Obelisco...‖; ―Luz y Luna – Nuevitas em la zona‖; ―Como tu primera vez... – Jovens, 

bonitas, atrevidas‖; ―En un momento, TE DOY TODO, te imaginas en una hora‖; ―Hace tu 

reserva‖. Na maioria das fotos as moças aparecem de costas dando ênfase às nádegas.  

As propagandas são um traço da prostituição contemporânea. Expressam de forma 

mais direta a concepção coisificada das mulheres, tratadas literalmente como uma coisa a 

venda no mercado, podendo ser pagas com dinheiro ou cartões de crédito. Além de expor 

toda a nova versatilidade para os encontros que podem acontecer tanto na casa do cliente, 

quanto em um hotel ou na casa da própria prostituta. Outra coisa que chama a atenção 

nesses anúncios – que não são uma particularidade da Argentina – é a afirmação da 

juventude da prestadora do serviço e a associação destas com fantasias masculinas de sexo 

com crianças [colegiais]. 

A iniciativa do governo Kirchner apresenta aspectos progressivos, que residem no 

enfrentamento à hipocrisia dos meios de comunicação, que em suas páginas centrais 

lamentam e denunciam o tráfico, a exploração sexual e a violência contra as mulheres e, 

em suas últimas páginas, nos classificados, esbanjam anúncios de prostituição. Contudo, 

são iniciativas bastante limitadas em se tratando de uma ação de governo. Proibir os 

anúncios publicitários cria alguma dificuldade para o comércio do sexo, mas não é possível 

barrar os aliciamentos sem responder os graves problemas econômicos e sociais 

enfrentados pela classe trabalhadora argentina. Não é possível combater uma atividade tão 

enraizada como o comércio sexual sem desmontar a base social que a sustenta. Kirchner 
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não demoveu, nem inicialmente, a estrutura construída após a aplicação dos projetos 

neoliberais dos inícios dos anos 2000.  

Com ações pontuais desse tipo, mas seguindo uma linha declaradamente pró-

capitalista, assumindo um projeto neodesenvolvimentista de integração regional e, com 

projeto político populista (Aldo Casas, 2011, p. 53-54), sem tocar nos graves problemas 

sociais por que passa o país, não cessarão as propagandas que tomam conta das ruas de 

Buenos Aires. Tampouco cessará a prostituição geral e o tráfico, que se apresentam como 

expressões da falência do modelo societário assumido pelo governo. 

5) Exemplo oposto ao da presidente da Argentina assistimos, também em 2011. Um 

escândalo envolvendo Dominique Strauss-Kahn, na época, presidente do Fundo Monetário 

Internacional, acadêmico e político, professor universitário de economia e deputado desde 

1986 pelo partido socialista francês, tomou as páginas dos principais jornais do mundo. 

Strauss-Kahn foi denunciado por abuso sexual, praticado contra uma camareira no hotel 

onde estava hospedado, nos Estados Unidos. O escândalo que ocorrera no dia 14 

desencadeou a prisão do presidente do FMI e provocou sua renúncia ao cargo de diretor 

geral cinco dias depois. Apesar de Strauss-Kahn ter sido absolvido inicialmente das 

acusações do caso nos EUA, o político continua sob questionamento na França, em função 

de novos supostos indícios de envolvimento no mesmo. Segundo matéria da Folha de São 

Paulo esse não é o único envolvimento de Strauss-Kahn com o comércio sexual. 

Recentemente, promotores franceses arquivaram outra acusação de crime sexual 

contra Strauss-Kahn, feita por uma jornalista que disse ter sido atacada por ele 

anos atrás. Em outubro, o nome do político voltou às manchetes, numa 

investigação sobre uma rede de prostituição que atendia clientes em um hotel de 

luxo de Lille, no norte da França. Strauss-Kahn admitiu que participava de festas 

sexuais, mas negou saber que as mulheres eram prostitutas. "As pessoas nem 

sempre estão vestidas nessas festas", disse Leclerc. "Desafio você a apontar a 

diferença entre uma prostituta nua e uma senhora de classe que esteja nua". As 

acusações acabaram sendo retiradas devido a dúvidas sobre a credibilidade da 

acusadora. 

 

Nos casos que envolvem o ex-secretário geral do FMI ―as acusações acabaram 

sendo retiradas devido a dúvidas sobre a credibilidade da acusadora.‖ A esse respeito, os 

documentos históricos da idade média demonstram que as autoridades policiais sempre 

inocentaram os algozes, violadores e abusadores sexuais, sob a mesma justificativa: 

dúvidas sobre a credibilidade da acusadora. 

6) Na Inglaterra, o governo aplicou medidas de austeridade para responder a crise 

econômica. Foram cortadas verbas de vários setores sociais, especialmente do 

financiamento da educação. As iniciativas do governo vêm produzindo uma dinâmica 

crescente de ingresso de jovens mulheres para a prostituição.  
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Para a União Nacional dos Estudantes (NUS)
69

, as jovens britânicas estão 

desesperadas com o fim do subsídio que ajudava na manutenção dos estudos universitários. 

Além disso, os empregos de meio expediente estão escassos e o custo de vida muito alto. 

Para a entidade estudantil essa alternativa expressa o desespero diante da possibilidade de 

não conseguir levar os estudos até o fim. Sarah Walker, da Cooperativa Inglesa de 

Prostitutas (ECP)
70

, afirma ter duplicado a quantidade de mulheres jovens que buscaram a 

entidade para resolver problemas relacionados ao trabalho com comércio do sexo no 

último ano. 

―(O governo) conhece os cortes e os programas de austeridade e a remoção dos 

empréstimos, ele sabe que quando remove esses recursos empurra as mulheres 

para a pobreza. O modo como as mulheres sobrevivem à pobreza geralmente é 

pela prostituição.
71

 O governo sabe disso e, parece não se importar‖. (UOL-

Notícias-Economia, 14/12/2011) 

 

Estelle Hart, da NUS, explica que não é fácil conseguir trabalho algum nesse clima 

econômico de recessão pelo qual passa o país.  

A esse respeito, pesquisadores de uma universidade de Londres, publicaram no ano 

de 2010, um estudo mostrando que dezesseis por cento dos alunos estavam dispostos a se 

prostituir para pagar sua educação e onze por cento iria trabalhar para agências de 

acompanhamento. Na Universidade de Leeds, norte da Inglaterra, uma pesquisa revelou 

que vinte e cinco por cento das strippers eram estudantes. Hart critica o governo que 

deveria investigar os impactos dos cortes públicos no orçamento da educação superior. 

(ibidem) 

Uma jovem inglesa, ―Clare‖
72

, descreveu sua experiência pessoal com a 

prostituição londrina. O que a havia impulsionado. Como chegou a uma agência. As 

expectativas em relação aos rendimentos, aos horários flexíveis, à escolha de clientes. E 

por fim, o que ficou do que viveu, pois hoje ela deixou a indústria do sexo decidindo 

―prosseguir com seus estudos e adverte contra se envolver com a prostituição‖. (BBC 

Brasil, 14/12/2011) 

''Eu não poderia ir para a universidade sem a ajuda de custo. Eu gasto com 

transporte um total de 70 libras por mês (cerca de R$ 200). (...) Comecei a 

procurar empregos, mas os horários eram incompatíveis. Muitas amigas 

começaram a procurar empregos e acabaram largando os estudos. Eu não queria 

fazer o mesmo. Eu tinha um amigo que vinha tentando me convencer a entrar para 

uma agência de garotas de programas desde que eu tinha 16. Ele me contava 

histórias sobre o quanto eu poderia ganhar, como os horários seriam flexíveis, que 

eu poderia escolher quem eu gostaria de encontrar, assim que os visse e com que 
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frequência. Parecia uma opção melhor. Eu não conseguia ver nenhuma outra. ''Fiz 

isso para poder ir para a universidade, mas sou uma pessoa diferente de quando 

eu comecei. Perdi muito da minha auto-estima e a confiança em muitas 

pessoas'
73

'. (BBC Brasil, 14/12/2011) 

 

A política do governo inglês de corte nas áreas sociais vem sendo aplicadas desde o 

início da implementação do projeto neoliberal, mas adquiriu caráter mais ofensivo após a 

crise iniciada em 2008. A juventude é o setor social que tende a sofre mais os impactos do 

desemprego estrutural, que se mundializou atingindo inclusive países que possuíam uma 

estrutura econômica mais sólida como é o caso da Inglaterra. Segundo Beehring e 

Boschetti (2007, p. 112), já ―em fins dos anos de 1960, a fase de ouro do ―capitalismo 

maduro‖
74

 começou a dar sinais de esgotamento‖ e a burguesia precisou responder à crise 

do capital. Esse processo trouxe como resultante, um forte rebaixamento das condições de 

vida e trabalho para a maioria do povo e uma reconfiguração do papel do Estado capitalista 

e de suas políticas sociais. Nesse sentido, as medidas do governo de redução de gastos com 

políticas sociais agravam ainda mais as desigualdades e vulnerabilidades, especialmente 

das mulheres. 

7) O Haiti repete a experiência inglesa com o agravante particular da condição de 

profunda miséria imposta à população trabalhadora em geral e às mulheres em particular. 

Há pouco mais de dois anos, em 12 de janeiro de 2010, os trabalhadores e trabalhadoras 

haitianos, que já viviam sem condições dignas de existência foram massacrados por um 

terremoto que devastou grande parte do país. O tremor deixou um saldo de mais de 

duzentos e cinquenta mil mortos, perto de um milhão de desabrigados e um número 

incontável de feridos, além da destruição de bairros residências, comerciais e da 

infraestrutura de grande parte do país. A propagada ajuda humanitária que chegaria para 

amenizar os sofrimentos do povo não chegou e, em janeiro de 2011, começaram a chegar 

informações dos estupros frequentes contra crianças, jovens e adultos do sexo feminino. 

Esses atos são praticados por homens armados, inclusive por integrantes das tropas da 

Minustah
75

. Anistia Internacional divulgou no mesmo mês relatório, no qual afirma que os 

casos aumentaram ―dramaticamente‖ e caracterizou como ―terrível‖ a situação de 

vulnerabilidade de meninas e mulheres, expostas ao risco iminente de serem ―violentadas e 

agredidas sexualmente‖ nos acampamentos instalados após o terremoto.  

Não há dados precisos sobre o número de casos. Uma das organizações locais de 

apoio às vítimas, a Kofaviv (Comissão de Mulheres Vítimas para Vítimas), 

calcula que recebeu mais de 250 casos de estupro nos primeiros cinco meses após 
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o terremoto. "De julho até dezembro, registramos outros 178 casos", disse à BBC 

Brasil a coordenadora da Kofaviv, Malya Villard-Apollon, 50 anos, ela própria 

vítima de estupro três vezes. (ESTADÃO.COM.BR/Internacional, 14/01/2011) 

 

  O caso de Sherlie Christoph, 19 anos, vítima de violência sexual em Porto Príncipe, 

é emblemático da situação geral das mulheres desabrigadas no Haiti. Ela perdeu a casa e a 

mãe no terremoto. Morava sozinha numa tenda quando foi estuprada.  

"Logo depois que entrei na barraca, um homem veio atrás de mim, pedindo abrigo 

da chuva. Eu disse que não e menti que morava com outras pessoas que logo iriam 

chegar", diz. "Ele entrou mesmo assim, apontou uma arma para mim e me 

estuprou. Me bateu antes e depois. Sofri de hemorragia durante dois meses", 

afirma. Hoje, quase um ano depois, ela continua vivendo sozinha em uma barraca 

em Champs de Mars. Sem emprego, sem dinheiro e sem família, passou a 

trabalhar como prostituta depois do estupro. Quando questionada sobre o que 

espera do futuro, ela começa a chorar. (BBC Brasil, 14/01/2011) 

 

Se a prostituição como alternativa de sobrevivência é uma realidade comum à 

maioria dos países, especialmente nas nações pobres, no Haiti ela adquiriu requintes de 

crueldade ao ser estimulada pela devastação, pela ausência de alternativa de trabalho e pela 

violência sexual – abusos, violações, estupros. O caos em que vivem as haitianas poderia 

ser certamente minimizado não fosse o problema de que menos da metade dos US$ 2,1 

bilhões previstos para reconstrução do país em 2010 tivesse efetivamente chegado à 

maioria da população do Haiti. (Revista Caros Amigos, 14/01/2011)  

O que se observa no Haiti são mulheres se oferecendo nas ruas por quantias 

absolutamente irrisórias. São inúmeros os relatos de mães solteiras, desempregadas, que se 

tornam prostitutas. Uma reportagem, em janeiro de 2011, expõe o crescimento da 

prostituição e casos particulares de mulheres que não vêm alternativas fora da 

disponibilização sexual de seus corpos.  

―Claro que não gosto do que faço. Mas faço pelos meus filhos. Não quero que 

sofram. É uma vida muito arriscada", disse Mielene. "Faço de três a quatro 

programas por noite. Há clientes que saem e não pagam. Há outros que me deixam 

em lugares distantes, sem condições de voltar. Já dormi em pé, encostada em uma 

parede, esperando o dia amanhecer para conseguir chegar em casa‖, contou a 

haitiana, que agradece a Deus por nunca ter sofrido violência física grave, apesar 

de ter ouvido relatos de ocorrências com outras garotas que perambulam pela 

mesma calçada. (Último Segundo-IG, 28-01-2011) 

 

O caso de Mielene Chance, de 24 anos, é esclarecedor por demonstrar a total falta 

de opção para grande parte das mulheres pobres do Haiti. Essas mulheres ficam 

vulneráveis à prostituição por não encontrarem trabalho e viverem em condições 

desumanas de carência material. Em geral, são mães que não contam com ajuda para 

sustentarem seus filhos. É desnecessário dizer que o Estado haitiano, não responde a essas 

carências do povo. 
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8) Em Boa Viagem, praia do litoral pernambucano, duas organizações feministas, 

Coletivo Mulher Vida e Força Mista, realizaram uma investigação, publicada em 2003, 

num livro intitulado: Turismo Sexual, Tráfico, Imigração – O que nós temos a ver com 

isso? O trabalho consistiu em recolher depoimentos de mulheres prostituídas e não se 

propôs a analisar os depoimentos, mas permitir que as histórias dessas mulheres fossem 

contadas por elas, sem intermediações. O resultado da pesquisa foi um retrato importante 

das condições objetivas e subjetivas de existência de mulheres pobres que convivem 

cotidianamente com todas as formas de violência oferecidas pela sociedade capitalista, 

num dos Estados brasileiros em que o turismo sexual é mais forte. As declarações das 

entrevistadas revelam ―histórias cruéis, tristes, que provocam raiva e asco. Mas conta 

também histórias de vida de muita força, decisão e valor‖. (Annette Von Schönfeld, 2003, 

p. 8) Os relatos das jovens expõem trajetórias marcadas por violências, privações materiais 

e emocionais, sonhos e desencantos. Os casos da Praia de Boa Viagem reforçam a 

percepção acerca da situação que vem sendo apresentado até aqui de violências, falta de 

perspectiva de sair da pobreza por outras vias que não a prostituição, desilusões, relações 

com o tráfico, corrupção, abuso sexual, exploração sexual e pobreza. Anunciam as 

expressões mais agudas da contradição de sociedade de classes, da “questão social”. Dos 

vários casos citados foram selecionados os de Cilene, Ana, Áurea e Bianca
76

, sínteses 

singulares que no universo da prostituição se universalizam. 

CILENE 

Eu fui estuprada com 12 anos. Um grupo de rapazes esperou eu voltar do colégio 

e me forçou a ter relações com eles. Depois eles sempre me esperavam e ficavam 

rindo de mim. Resolvi fugir e vim com um caminhoneiro para o Recife. Aqui, 

depois de alguns anos, encontrei um estrangeiro. Dizia que me amava muito. Era 

moreno, alto, bonito e eu me apaixonei perdidamente por esse rapaz. Casamos, 

apesar de eu ser de menor e precisar da autorização dos meus pais. Ele conseguiu 

tirar toda a minha documentação falsa, dando R$ 400,00 no cartório. Este 

cartório é acostumado a fazer isso. Várias meninas de menor tiram 

documentação falsa. Depois de três meses na Alemanha, esse homem me deu R$ 

500,00 e me mandou de volta para o Recife... Hoje, eu fumo maconha e voltei a 

fazer programa. Tenho 17 anos, mas não acredito mais em nada. Não acredito 

que eu possa ser feliz. Será que ele ainda voltará para mim? Será que ele ainda 

gosta de mim? Será que ele só me usou? São tantas perguntas. Vale a pena viver 

assim? (COLETIVO, 2003, p.27) 

 

ANA  

Estou muito feliz. Estou namorando um estrangeiro e ele quer casar comigo. Ele 

é dono de um hotel na Suíça. Eu vi o retrato do hotel, fica bem em cima de uma 

montanha de neve. Eu sempre desejei ver neve de verdade, acho tão lindo. 

Somente tinha visto em filme. Ele prometeu para mim que no próximo mês eu 

vou estar nesse paraíso. Vocês não acreditam? Mas, ele me mostrou as 

passagens e amanhã vou tirar o meu passaporte. Agora vou viver como uma 

princesa. (COLETIVO, 2003, p.28) 
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ÁUREA 

Tenho 15 anos. Nasci quando minha mãe tinha esta idade. Só sinto ela não ter 

abortado. Acho que essa foi a sua grande falha. Bem que ela tentou, mas deu 

azar e eu nasci. Meu pai acho que nunca tive. Fui o primeiro caso de filha só de 

mãe, pois ele tentou até me vender para uns estrangeiros (...) Meu padrasto, toda 

vez que vou visitar minha mãe, tenta abusar de mim. Vivo com uma amiga em 

boa viagem. Não tenho sonhos. Não espero nada da vida. O meu desejo é a 

morte. Não acredito em nada, em ninguém. (COLETIVO, 2003, p.44) 

 

BIANCA 

A fase mais triste da minha vida foi na minha infância. Minha mãe não teve 

muito cuidado comigo e acabei sofrendo algo tão terrível que não sabia 

compreender aquilo, só sabia que estava errado. Hoje tenho consciência do que 

sofri. Fui estuprada quando tinha oito anos de idade pelo meu próprio pai. 

Quando tive esta consciência já era tarde demais, ele já tinha tirado a minha 

virgindade, a minha alma, o meu sonho (...). (COLETIVO, 2003, p.39) 

 

A partir do livro pode-se constatar que em cerca de 80% dos casos das jovens 

mulheres que ―optaram‖ pela prostituição, envolviam algum tipo de violência sexual. Em 

média o mesmo percentual das entrevistadas dizia sonhar com um casamento bem 

sucedido, em outras palavras, o sonho da princesa resgatada por seu príncipe que a salvará 

de toda a infelicidade. O príncipe das meninas da praia é um homem europeu, em geral 

branco, carinhoso, não violento, que se apaixona perdidamente pela ―menina-mulher‖ e a 

leva para um lugar limpo, sem pobreza, sem violência, onde terá sua casa e seus filhos e 

será feliz apagando todo o passado de sofrimentos e privações. 

Nesse marco, dentre as razões singulares mais frequentemente apontadas por 

aquelas que ―estão na vida‖, podemos assinalar o problema da violência sexual que ocorre 

com muita constância nos ambientes familiares, envolvendo atos sexuais forçados, 

cometidos majoritariamente por parentes próximos como pais, padrastos, tios, namorados, 

noivos, maridos. E ainda, violências físicas – pequenas agressões ou até espancamentos, 

humilhações, exploração de trabalho doméstico, pressões psicológicas, carência de 

subsistência. Esses elementos se combinam, sobretudo com uma total ausência de 

perspectiva de melhoria vida sob as condições de trabalho e existência presentes em seus 

cotidianos. Em outras palavras, para a maioria das mulheres prostituídas na praia de Boa 

Viagem, as condições que viviam lhes eram tão absolutamente hostis que qualquer 

situação, qualquer lugar seria melhor para se viver. 

 

Observa-se que as singularidades das mulheres prostituídas no Brasil, no Haiti, na 

Argentina, no Japão, na Inglaterra se universalizam pela combinação de opressão e 

exploração que vivem como partícipes de uma totalidade que comporta todos os casos 

apontados integrando-os em uma mesma e dada forma social presente em todos os países 
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citados. Sem a compreensão da totalidade social não se consegue explicar as 

singularidades cada uma por si mesma, como singularidades isoladas. Nota-se também que 

nos países com maior ―vocação‖ para o turismo, a prática do turismo sexual é mais intensa. 

Assim, como as investigações demonstram que os aliciamentos para prostituição ocorrem 

nos países nos quais as mulheres são vistas como menos ―emancipadas‖.  

Embora se saiba que existem prostitutas oriundas das classes médias e até um 

pequeno número vindo da burguesia, é nos extratos sociais da pobreza e da miséria que se 

recruta a maioria das mulheres que abastecem o comércio do sexo e o tráfico em todo o 

mundo. As causas comuns à todas as mulheres pobres que vivem para a prostituição é o 

desemprego ou subemprego, os baixos salários, a baixa estima provocada por abusos 

sexuais ou por racismo, as violências físicas e psicológicas, fundamentalmente. Contudo, o 

que parece fazer a ligação entre todos esses elementos é a função social da mulher na 

sociedade de classes, seu papel ainda de subalternidade frente os desejos do homem e a 

combinação dos conceitos de opressão e exploração que traz vantagem para o capital em 

todas as esferas da produção e da reprodução da vida.  

A condição social de desigualdade vivida pela mulher da classe trabalhadora 

aparece articulada às demais situações de exploração vivida pelo conjunto da classe à qual 

ela pertence. Esse processo representa mais do que uma vantagem para o homem 

individualmente, representa em essência uma potencialização da relação de desvantagem 

da mulher em favor do capital. Isso ocorre, porque a opressão é para o capital a certeza de 

extração de mais-valia absoluta e de permanência de uma superpopulação relativa ao 

capital muito cara ao seu processo de reprodução. 

A prostituição na contemporaneidade possui dois níveis essenciais que a 

constituem. No primeiro nível, ela aparece como a realização das fantasias mais alienadas 

dos homens (expressamente definidos como indivíduos do sexo masculino), mas como se 

trata de uma mercadoria, não está acessível a qualquer homem, mas àqueles homens que 

possuem outra mercadoria, o dinheiro. Nesse caso, a prostituição representa o apartamento 

do gênero humano de si mesmo como generidade, materializado no estranhamento do 

homem frente à mulher e, como consequência do homem frente a si mesmo. Colocada 

nesses termos, a alienação produzida pela opressão à mulher e sua expressão mais aguda, a 

prostituição moderna, se insere como componente basilar dos complexos alienantes da 

sociedade de classe. Tomando como base as observações de Marx, Mészáros se refere à 

alienação, numa sociedade dominada pelo dinheiro, como aquela que se caracterizando, 
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(...) portanto, pela extensão universal da ―vendabilidade‖ (isto é, a transformação 

de tudo em mercadoria); pela conversão dos seres humanos em ―coisas‖, para que 

eles possam aparecer como mercadorias no mercado (em outras palavras: a 

―reificação‖ das relações humanas); e pela fragmentação do corpo social em 

―indivíduos isolados‖ (verienzelte Einzelnen), que perseguem seus próprios 

objetivos egoístas‖, fazendo de seu egoísmo uma virtude em seu culto a 

privacidade. (MÉSZÁROS, 2006, p. 39) 

 

Na sociabilidade controlada pelo dinheiro a prostituta necessita, como forma de se 

manter enquanto tal, fingir sentir prazer sexual de maneira convincente para que seu cliente 

possa chegar à satisfação e pagar pelo serviço. Contudo, ao se distanciar de si mesma ela se 

aliena de sua dimensão sexuada. A relação sexual mediada pelo dinheiro, mercantilizada, 

aparta uns dos outros os seres humanos envolvidos no ato sexual.  

No segundo nível, a prostituição aparece como alternativa à necessidade do 

capital de se retroalimentar, para sua reprodução própria. Nesse sentido, comparece como 

possibilidade diante das crises sistemáticas e intensas enfrentadas desde fins do século XX. 

A prostituição do século XXI, não se parece com os negócios que envolviam delinquentes 

solitários ou pequenos grupos de exploradores locais no passado. Converteram-se em redes 

criminosas globalizadas, máfias, com capacidade de corromper agentes governamentais e, 

são detentoras de significativo poder econômico e político. Essas redes se articulam ou são 

partícipes diretas de grupos de traficantes de armas e de drogas. Para manter seus lucros se 

apoiam nas regras de livre comercio do mercado globalizado e criam rotas que geram 

violência e vendem proteção. Segundo Cacho, os participantes: gangsteres, máfias, redes 

ou cartéis se inscrevem na chamada ―economia da sombra‖. Essa economia adquire e 

oferece dinheiro, poder e prazer. Esse negócio está documentado em 175 nacionalidades e 

a cada ano submete cerca de 1.39 milhões de pessoas, em sua maioria mulheres e meninas, 

a escravidão sexual no mundo. ―São compradas, vendidas e revendidas como matéria 

prima de uma indústria, como resíduos sociais, como troféus e ofertas.‖ Um negócio tão 

rentável quanto à venda de armas e de drogas. (2011, p. 14-15) 

Ao capital interessa que as mulheres neguem-se a si próprias e estejam localizadas 

em grupos sociais vulneráveis para que se convertam em presas fáceis à venda do sexo. 

Manter as condições reais que as levam a buscar na prostituição uma possibilidade de 

sustentação material é essencial para manter elevada a quantidade de mulheres disponíveis 

à exploração e à escravidão sexual.  

Sendo assim, na Inglaterra as moças pretendem pagar seus estudos e assegurar seu 

futuro ameaçado pelos planos econômicos de austeridade e pela recessão econômica que 

atingiram em cheio os jovens, totalizando o desemprego desse setor em 1,03 milhão dos 
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2,64 milhões de desempregados do país, o maior índice desde 1992. No Haiti almejam 

conseguir algo para comer e alimentar seus filhos em meio à barbárie de um país 

absolutamente devastado pelo terremoto e pela superexploração. No Japão pretendem 

complementar os baixos salários pagos pelas fábricas às trabalhadoras com baixa 

qualificação e escapar da ameaça das máfias. No Brasil buscam fugir da pobreza e da 

violência e, mesmo contra todas as estimativas realizar o sonho romântico de sair da 

situação em que vivem [prostituição].  

As realidades vão se apresentando em cada local, tanto com suas desigualdades, 

quanto com suas combinações, em muito semelhantes. ―Na verdade, a história de vida de 

cada pessoa encontra-se com fenômenos a ela exteriores‖, como afirma Saffioti. 

(SAFFIOTI, 2004. p. 43). Desse modo, o quadro geral demonstra que mesmo as questões 

mais puramente privadas guardam em seu seio uma natureza social e historicamente 

determinada e coletiva.  

A ideologia machista do patriarcado cumpre um papel fundamental no fenômeno da 

prostituição, porque ela serve como reforço à construção de uma subjetividade sexual 

legitimadora da comercialização dos corpos, em especial os femininos. Particularmente o 

corpo feminino vem se construindo nos países pobres como principal ―matéria prima‖ para 

o mercado nacional e internacional do sexo.  

Na contemporaneidade a prostituição não consegue aparecer desarticulada do 

turismo sexual, do tráfico interno e externo de mulheres e meninas para fins de exploração 

e escravidão sexual, da violação de garantias humanas elementares e de situações de 

extrema opressão. E nesse sentido, a funcionalidade das ideologias machistas é essencial à 

garantia da inserção subordinada de um verdadeiro exército de mulheres no contingente de 

trabalhadores precarizados da ―indústria do sexo‖. 
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3.3 Debate da positivação da prostituição no Brasil 

 

Os primeiros fragmentos do discurso político favorável à positivação da 

prostituição tiveram início após as décadas de 1970. Os movimentos mais expressivos 

dessa perspectiva se localizaram nos Estados Unidos, na Inglaterra e, sobretudo na França. 

Atualmente a discussão da regulamentação, do reconhecimento e da reconceituação da 

prostituição se espalhou por todos os continentes e se caracteriza como uma questão 

crucial tanto para as lutas feministas e emancipatórias da sociedade quanto para a teoria 

social. O movimento de ―reconceituação” – positivação – do fenômeno da prostituição 

manifesta-se em escala mundial como expressão contraditória das demandas assinaladas 

pelo feminismo clássico, sobretudo no que se refere às proposições sinalizadas pelo amplo 

movimento de mulheres que se organizou como parte das grandes e novas mobilizações 

encetadas no final do terceiro quartel do século XX. O centro da emancipação política 

exigida pelo feminismo era o direito à autodeterminação dos corpos e da sexualidade 

reivindicado pelas mulheres, bem como, o direito ao trabalho e consequente garantia de 

independência material. Vale citar que havia um conteúdo de autonomia pleiteada e essa 

autonomia não era compatível com o acesso aos corpos das mulheres mediante o poder do 

dinheiro e do contrato
77

.  

Antes de tematizar o surgimento da ideia de positivação da prostituição e da 

organização específica das prostitutas vale ressaltar o contexto sociopolítico em que ela se 

insere desde meados da década de 1970. 

 

 

3.3.1 Elementos conjunturais que possibilitaram o surgimento do debate da 

positivação  

 

Das mobilizações marcantes da história, a partir de 1960, identifica-se o Maio 

francês de 68, como aquele que irradiou mais fortemente fulgor sobre os movimentos por 

demandas específicas
78

, surgidas ou fortalecidas, mas especialmente influenciadas por esse 
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os movimentos feministas, com as suas lutas por liberação sexual e autonomia das mulheres; os movimentos 

de defesa dos direitos civis e humanos; os movimentos de defesa dos LGBT´s, com destaque para a ―batalha 

de Stonewall‖ em Nova Iorque e, os movimentos ambientalistas. 
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estilo de mobilização e lutas sociais materializados nos mais diversos países do mundo. O 

Maio francês se desenvolveu questionando o capitalismo e sua forma de sociabilidade, 

protestando contra as guerras, o consumismo, as relações de desigualdade existentes no 

interior do sistema, como racismo, xenofobia, machismo, homofobia; criticando as 

restrições às liberdades democráticas e civis; reclamando o engajamento dos indivíduos e, 

reivindicando o direito ao sonho. Nos muros pichados de Paris as inscrições diziam muito 

das aspirações que moviam os inquietos e insurretos daqueles tempos. Os anseios de 1968 

viriam inspirar e influenciar a dinâmica dos movimentos específicos posteriores; inclusive 

das organizações operário-sindicais, que desde então, foram convocadas a se preocupar e 

incorporar em suas pautas políticas as reivindicações de setores oprimidos específicos, 

como mulheres, negros, gays. A linguagem e o conteúdo das pichações dos muros 

franceses proclamaram reivindicações que emergiam das ruas e se faziam perceber através 

de programas e políticas próprias, expostas de forma poética, simbólica e irreverente nas 

paredes de toda a cidade. Frases como: "Os limites impostos ao prazer excitam o prazer de 

viver sem limites", "Abaixo a sociedade espetacular mercantil", "Se queres ser feliz, 

prende o teu proprietário", "O patrão precisa de ti, tu não precisas dele", "O sonho é 

realidade", são demonstrações da maneira pouco convencional de tornar públicas suas 

demandas. Esse novo tipo de militância viria influenciar decisivamente diversos 

movimentos específicos.  

No Brasil, como parte do mesmo fenômeno, deflagraram-se mobilizações por 

liberdades civis e democráticas de resistência aos governos militares, nas quais a juventude 

cumpriu o papel de vanguarda. Também foram importantes movimentos de contracultura 

envolvendo artistas e intelectuais. Tudo isso compôs o cenário efervescente que em alguma 

medida entusiasmou o movimento operário, desencadeando, a partir da década de 1980, as 

primeiras lutas operárias de massa, que se somando aos demais movimentos, viria 

desestruturar definitivamente o regime totalitário e fomentar a construção de entidades 

específicas como diversos movimentos feministas e classistas com foi o caso da Central 

Única dos Trabalhadores-CUT.  

A ascensão produzida por todos esses eventos exerceu poder tanto direto, quanto 

indireto sobre o processo de organização das prostitutas no país e fora dele. 

Embora o debate em torno dos direitos das prostitutas estivesse presente de forma 

germinal já nas lutas das trabalhadoras sexuais da década de 1970 e 1980, é precisamente 

em fins da década de 1980, que a discussão da profissionalização ganha forma e conteúdo. 

Não é demais assinalar que esse período foi marcado por dois fenômenos fundamentais, 
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por um lado um profundo refluxo nas mobilizações operárias e sociais de um modo geral – 

que haviam sacudido o período anterior – e por outro por intensos ataques às políticas 

sociais e aos direitos trabalhistas através da implementação de medidas neoliberais
79

 contra 

as condições de vida dos trabalhadores e aos direitos conquistados na Constituição de 

1988. Sob os governos de Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso assistiu-

se um enérgico processo de privatizações de empresas estatais; retirada de direitos sociais, 

trabalhistas e previdenciários; além de um profundo processo de desresponsabilização do 

Estado frente às demandas sociais e diminuição de seu peso em setores estratégicos da 

economia pelo meio de uma intensa dinâmica privatizante. Na prática, o Estado ficou 

minimalista para questões relacionadas às políticas sociais, mas se manteve absolutamente 

robusto no que se refere ao socorro de empresas privadas como, por exemplo, mantendo 

sua presença no auxílio ao setor financeiro, quando do caso do PROER
80

. O documento 

que pactuou o projeto neoliberal com esse diagrama do papel do Estado ficou conhecido 

como ―Consenso de Washington
81

‖. 

Nessa conjuntura, os movimentos de trabalhadores refluíram, várias 

reivindicações sociais deixaram de ser respondidas pela luta direta. A estratégia de 

enfrentamento à nova configuração do Estado e do capital foi, em larga medida, substituída 

pelo consenso e pela colaboração das organizações, sobretudo de movimentos sociais que 

se converteram em Organizações Não Governamentais (ONG´s), mas não somente, 

também o combativo movimento sindical que se forjou no período anterior. A partir desse 

novo direcionamento as entidades centraram suas ações num projeto que visava trabalhar 

em parceria com os governos e assumir atuações em áreas como saúde, educação, 

assistência, entre outras. Inclui-se nesse contexto o fato de os movimentos das prostitutas 

                                                 
79

 A expressão ―neoliberal‖ aparece na década de 1990. O neoliberalismo é a síntese de um projeto ofensivo 

do capital para responder a crise – queda tendencial da taxa de lucro – e subordinar ainda mais o trabalho aos 

seus imperativos. Suas medidas políticas, jurídicas e sociais tiveram como objetivo implementar uma 

―contra-reforma no Estado‖ que pretendia retirar direitos dos trabalhadores e minimizar o tamanho do 

Estado, tanto nas empresas estatais que deveriam ser retiradas de setores estratégicos da economia, quanto à 

diminuição do papel em setores sociais. Outro objetivo neoliberal fundamental foi a implantação de 

processos produtivos mais eficientes para o capital recuperar seus lucros, a ―reestruturação produtiva‖. 
80

 Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, iniciado sob 

o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, conhecido popularmente como ―a farra do sistema 

financeiro‖ e criticado pelas esquerdas como um dos maiores escândalos da era FHC. 
81

 Conjunto de medidas de ajustamento macroeconômicos elaboradas em 1989, por economistas do Fundo 

Monetário Internacional, Banco Mundial e Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, para controlar os 

países pobres. 
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terem sido peça essencial na implementação de políticas de prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis a exemplo da prevenção do HIV
82

. 

Essa dinâmica ganhou visibilidade fortalendo as ―novas‖ formas de organização 

social, denominadas ―terceiro setor
83

‖. As principais integrantes do ―terceiro setor‖ foram 

as ONG´s
84

, estas entidades se constituíram enquanto principais parceiras dos governos e 

também das instituições internacionais que as financiavam.  

Observa Montanõ (2002), que a base conceitual das organizações do ―terceiro 

setor‖ foi cunhada por intelectuais orgânicos do capital, sinalizando clara relação com os 

negócios e as necessidades das grandes corporações capitalistas. Tudo indica que a 

nacionalidade desse conceito se originou nos Estados Unidos e chegou ao Brasil pelas 

mãos da Fundação Roberto Marinho. A partir de então se expandiram e rapidamente se 

generalizaram, influenciando a configuração de diversos setores dos movimentos de luta 

social, dentre eles alguns feministas e também de prostitutas. Portanto, a hegemonia na 

influência dos movimentos transitou da tradição operária de luta direta contra o Capital, 

para a parceria com o Estado, gestor desse mesmo Capital. As ideologias do 

―voluntariado‖, da ―filantropia‖, da ―colaboração‖ passaram a hegemonizar a prática não 

somente das entidades que compunham o ―terceiro setor‖, mas também do próprio 

movimento da classe trabalhadora.  

Ainda segundo Montanõ, com ―status de ―novidade‖, muitas vezes, os autores do 

―terceiro setor‖ incorporaram diversos temas‖, como: o ―novo associativismo‖, a “nova 

questão social”, a ―nova sociedade sem emprego‖ ou do ―tempo livre‖; as ―novas 

contradições supraclassistas‖; a ―nova solidariedade‖ e também a ―nova consciência social 

do empresariado‖. (MONTANÕ, 2002, p. 59) 

Foi em meio a essa instrumentalização das demandas sociais que a prostituição no 

Brasil deixou de ser entendida como ―questão social‖
85

 para ser considerada ―profissão‖.  
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 Sigla em inglês: HIV - Human Immunodeficiency Virus. Em português: HIV - Vírus da Imunodeficiência 

Humana. 
83

 Para compreender o conceito de ―terceiro setor‖, ler: Terceiro Setor e Questão Social de Carlos Montanõ, 

2002. 
84

 Estima-se que hoje em 2002, no Brasil, existam cerca de 400 mil Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) registradas e cerca de 4 mil fundações (cf. Exame, 2000: 23). Segundo dados da Receita Federal, em 

1991 havia cerca de 220 mil entidades registradas como ―sem fins lucrativos‖ (cf. Landim, 1999: 74 e 84). 

(MONTANÕ, 2002, P. 14) 
85

 A prostituição antes de ser postulada pelo conceito de positivação se constituía tanto quanto outros 

problemas da sociabilidade dividida em classes como parte da mesma engrenagem da totalidade social 

alienada. Nesse sentido, partilhava do mesmo estatuto compondo a ―questão social”, ou seja,  [...] a gênese 

da (re)produção da questão social, que se esconde por detrás de suas múltiplas expressões específicas, que 

condensam numa unidade de diversidades. Aquelas expressões aparecem sob a forma de "fragmentos" e 
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Como se pode perceber, essa tendência sócio-histórica mais geral é essencial para 

compreender o momento atual e estabelecer as conexões entre a mudança de eixo dos 

reclames dos movimentos de prostitutas anteriores e posteriores ao final da década de 

1980; assim como, o perfil que esse movimento adquiriu no contexto da transição das lutas 

diretas para as parcerias com governos e empresários. No caso particular das prostitutas, 

das lutas de rua contra a repressão, violência policial – institucional – e estigma, para a 

permuta do papel do Estado nas políticas sociais, especialmente voltadas à saúde na 

prevenção das DST´s/Aids. 

Antes desse período não havia, de forma nítida, uma posição política consolidada 

na defesa da prostituição como atividade profissional positiva, desvinculada da ―questão 

social‖. Portanto, distinta da defesa das mulheres expostas à violência dos clientes e dos 

agentes repressores, estigmatizadas, que estavam vulneráveis à exploração abusiva, ao 

assédio físico e psicológico e as precárias condições para o exercício da profissão. 

Não obstante, foi na década de 1990, que se iníciou um processo de inflexão 

substancial no debate da prostituição, tanto no Brasil, quanto em diversos países do mundo. 

A partir de então foi identificada uma distinção entre o estatuto social atribuído à 

prostituição contemporânea, proposto pelos setores que a defendem enquanto um ―trabalho 

como outro qualquer‖ e, o estatuto social que a acompanhou na maior parte de sua história.  

O que vem sendo apresentado pelo setor dirigente majoritário das organizações de 

prostitutas brasileiras; por seguimentos do feminismo; por políticos; agenciadores; 

empresários dos ramos de turismo e entretenimento; por ‗empresários do sexo‘ e, por 

setores do governo, é uma mudança radical no trato prático, pela mudança das políticas 

públicas e sociais, e, conceitual pela mudança de natureza e função social atribuída à 

prostituição. Essa modificação visa à positivação social da prostituição. 

Os contratos são na atualidade o objeto de desejo de setores que postulam a 

positivação. As necessidades de alterações que impliquem na implementação de medidas 

jurídicas, políticas e sociais na direção da liberalização em todos os níveis do exercício da 

atividade impulsionaram a elaboração de uma proposta de projeto de lei para mudar a 

legislação brasileira. Por essa lógica, para efetivar a profissionalização flexível, via 

contrato, deve haver a descriminalização de praticamente todos os setores envolvidos na 

prostituição no Brasil, com necessidade efetiva de alterar significativamente a legislação 

penal. 

                                                                                                                                                    
"diferenciações", independentes entre si, traduzidas em autônomas "questões sociais" (IAMAMOTO, 2007, 

p. 114). 
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3.3.2 Prostituição: legislação penal ou trabalhista? – Crime ou profissão? 

 

No Brasil não é proibido o exercício da prostituição, pois o país está circunscrito 

entre aqueles que adotam o caráter jurídico-político abolicionista. Todavia, são 

considerados crimes as práticas de: 1) Induzir a prática; 2) O favorecê-la, facilitá-la, atrair 

e/ou impedir que a abandone; 3) Manter estabelecimento onde ocorra exploração sexual; 4) 

Tirar proveito da prostituição alheia; 5) Promover ou facilitar o tráfico internacional e 

nacional. A posição abolicionista é bastante polêmica, sobretudo porque não cita no 

Código Penal a prostituição, mas o lenocínio que é caracterizado pelo favorecimento, 

indução e exploração da prostituição alheia. Logo, não criminaliza a prostituição, mas tudo 

que a circunda, ou seja, o que lhe é correlata, atribuindo ao sistema de justiça penal e a 

polícia
86

 função de evidência no enfrentamento da questão (RODRIGUES, 2005, p. 152).  

Valendo salientar que no Brasil a violação de direitos humanos das pessoas que exercem 

―trabalho‖ sexual sempre foi uma prática recorrente entre as polícias civil e militar. 

Advertência importante acerca da legislação penal está relacionada à 

descriminação imputada às mulheres prostitutas e libertinas na medida em que muitos 

artigos
87

 têm como pré-condição para a tipificação de delitos a condicionante de a vítima 

ser caracterizada como mulher ―honesta‖ e não levar ―vida dissoluta‖. Assim, os crimes de 

―Posse sexual mediante fraude‖, ―Atentado ao pudor mediante fraude‖ e ―Rapto violento 

ou mediante fraude‖ apenas são considerados se a vítima é apreciada como ―mulher 

honesta‖. Agravante deste fato é a palavra da vítima ter ―relevante valor‖ se a mesma for 

honesta e de bons costumes, cabendo avaliação rigorosa se a mesma for leviana. O caso do 

rapto estabelece que às menores já corrompidas moralmente e às mulheres dissolutas é 

rejeitado o amparo legal
88

. Essas são demonstrações do perfil machista e falso-moralista 

que assume a legislação penal, onde prevalecem valores conservadores (Ibidem, 2005, p. 

152, 153). Quanto a isso, Marlene Teixeira afirma que, 

Essas determinações legais reafirmam e convergem com as representações 

tradicionais vigentes em nossas sociedades que fazem com que o qualitativo 

honestidade difira enormemente de significado em se tratando de homens e de 

mulheres. Sob inspiração da tradição judaico-cristã, a respeitabilidade e honra 

femininas se constroem em função do controle masculino de sua sexualidade e a 

quebra desse monopólio masculino ameaça a honra de mulheres e homens, 
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 Artigos n. 215, 216 e 2019 e Capítulos I, II e II do Título VI do Código Penal Brasileiro.  
88

 Essa postura de preconceito e intolerância da polícia e da justiça do Brasil está em desacordo com a 

Convenção de Lake Sucess, realizada em 12/11/1947, em Nova York-Estados Unidos, que aprova resoluções 

contrárias a descriminação das prostitutas. Essa Convenção foi subscrita pelo Brasil em 1958. No mesmo ano 

foi proibida a cafetinagem no Rio de Janeiro.  
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legitimando-se inclusive que estes últimos recorram à violência para defendê-la. 

Ao excluir a possibilidade de punir aqueles cometem esses tipos de delitos contra 

mulheres consideradas desonestas ou de vida dissoluta, como é o caso daquelas 

que vivem da prostituição, a legislação penal brasileira, na prática, cassa-lhes os 

direitos elementares enquanto pessoas humanas e cidadãs (Escobar, 1992; 

Soihet, 1989; Weber & Monteiro, 2002) (Ibidem, 2005, p. 153) 

 

Cabe referir ainda que os crimes de ―Ato obsceno‖ em lugar público é atribuído à 

prostituta e frequentemente utilizado para justificar a detenção daquelas que atuam nas 

ruas.
89

 Além do que apenas as mulheres estão tipificadas como vítimas, segundo a lei, 

excetuando-se crianças do sexo masculino, transexuais e homens. A legislação vigente 

desde a década de 1940 apresenta inúmeros pontos em que se pode perceber a presença de 

um enorme conservadorismo, contudo, diferente do que afirma a autora, a moral expressa 

na legislação até hoje em vigor evidencia não apenas uma tendência moralizante 

museóloga, mas a própria necessidade de preservação da prostituição como parte da 

engrenagem da moral familiar vigente, enquanto uma instituição a serviço da família 

nuclear monogamia.  

Nesse contexto, e de acordo com a proposição do Projeto de Lei 98/2003, seriam 

abolidos todos os entraves ao pleno exercício da prostituição, porém sem a devida 

contrapartida de valorização da mulher ou transexual prostituída.  

Alguns Projetos de Lei foram apresentados tratando do tema da prostituição 

perspectivando a regulamentação. O primeiro foi exposto pelo deputado Wigberto 

Tartucce da agremiação ultra conservadora, Partido Progressista Brasileiro (PPB)
90

, o PL 

n. 3.436/97 tratava da definição de regras para o exercício da prostituição e da garantia de 

aposentadoria pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) às ―profissionais do 

sexo‖ que fossem brasileiras. Outro projeto, PL n. 4.244/2004, de autoria do deputado 

Eduardo Valverde do Partido dos Trabalhadores (PT), também pretendia a regulamentação 

e pleiteava a aposentadoria das prostitutas. Contudo, o projeto que mais recebeu 

notoriedade, porque ter sido concebido em conexão com a Rede Brasileira de Prostitutas, 

foi o apresentado no ano de 2003. 

Perspectivando atender às demandas postas pela defesa da profissionalização, foi 

apresentado em 2003, o Projeto de Lei 98/2003, pelo ex-Deputado Federal pelo Rio de 
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 Pode ser encontrado um detido estudo as questões legais que envolvem o universo da prostituição no artigo 

―O sistema de justiça criminal e a prostituição no Brasil contemporâneo: administração de conflitos, 

discriminação e exclusão‖, de Marlene Teixeira Rodrigues.  
90

 Após a fundação do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), o referido Deputado migrou para       a 

sigla do PSDB.  
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Janeiro, Fernando Gabeira
91

 e, por entidades de prostitutas, entre elas a Rede Brasileira de 

Prostitutas e sua principal representante, Gabriela Leite
92

. O PL 98/2003 propunha a 

supressão dos Artigos 228, 229, 231 do Código Penal Brasileiro
93

 e o estabelecimento da 

exigibilidade, mediante contrato, pela prestação de serviços de natureza sexual
94

. O PL 

98/2003, é sucinto, apresenta duas mudanças centrais: a exigibilidade pela prestação de 

serviço de natureza sexual e a supressão de três artigos do Código Penal Brasileiro que 

criminalizam aqueles que facilitam e exploram a prostituição alheia.  

Uma das demonstrações dos limites e do caráter do PL, segundo os setores do 

movimento de prostitutas ligadas a Federação Nacional das Trabalhadoras Sexuais, é que 

ele não contemplou em sua formulação propostas que fixassem direitos trabalhistas, nem 

garantias previdenciárias para as mulheres e homens que prestam serviços sexuais. No 

tocante às políticas sociais também não sugeriu qualquer atenção especial específica para 

atendimento nas áreas de saúde, segurança, educação, formação profissional na cultura e 

demais políticas sociais que pudessem responder, ainda que minimamente, aos problemas 

diários vivenciados pelas prostitutas; em geral relacionados à violência, ao estigma e à 

pobreza. Sendo assim, as medidas apresentadas pelo PL 98/2003 descriminalizam a 

exploração da atividade, mas não asseguram outras garantias legais para quem vive da 

prostituição, a não ser a exigibilidade contratual. Isso demonstra que o Projeto se coloca 

no campo das necessidades neoliberais de eliminação de barreiras jurídicas para a 

exploração do mercado, deixando de lado o centro da preocupação que deveria ser as 

prostitutas.  

Os objetivos do PL são elucidativos dos limites da concepção de positivação. 

Pois, num sistema no qual a desigualdade lhe é constitutivo, na relação da mulher com a 
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 À época parlamentar eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 
92

 Ativista e dirigente do movimento nacional das prostitutas no Brasil. Ex-prostituta, escritora de vários 

livros, entre eles ‗Filha, mãe, avó e puta‘. Fundadora e principal articuladora das instituições: ‗Rede 

Brasileira de Prostitutas‘, ‗Davida‘, do ‗Jornal Beijo da Rua‘ e da ‗Daspu‘ (Grife de moda das prostitutas). 
93

 Os artigos que se relacionam ao caráter criminal da prostituição, conforme define o Código Penal 

Brasileiro (CPB) são: Art. 227 (Mediação para servir a lascívia de outrem - Induzir alguém a satisfazer a 

lascívia de outrem...), Art. 228 (Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual - Induzir 

ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que 

alguém a abandone...), Art. 229 (Casa de prostituição - Manter, por conta própria ou de terceiro, 

estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do 

proprietário ou gerente...) e Art. 230 (Rufianismo - Tirar proveito da prostituição alheia, participando 

diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça...), Art. 231 

(Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual - Promover ou facilitar a entrada, no território 

nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída 

de alguém que vá exercê-la no estrangeiro...) Art. 231-A (Tráfico interno de pessoa para fim de exploração 

sexual - Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da 

prostituição ou outra forma de exploração sexual...) 
94

 Não existe nenhum mecanismo legal que obrigue um cliente a pagar pelos serviços sexuais que recebeu.  
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prostituição se farão imperiosos os interesses dos detentores do poder. Vale assinalar que a 

ideia da prostituição como profissão é muito recente na história. Pateman escreve em O 

contrato sexual, que estudos recentes desenvolvidos por historiadoras feministas, indicam 

que a ideia de profissionalização, que possibilita a defesa contratualista, é um fenômeno 

recente. Ele aparece em dois momentos históricos distintos, em fins do século XIX e em 

fins do século XX, nos Estados Unidos, na Grã-Bretnha e Austrália. Portanto, o conceito 

de um trabalho sexual permanente é produto da sociabilidade contemporânea e se liga 

umbilicalmente à resposta do capital à sua crise, a necessidade de desenvolver outros 

nichos de mercado. Ainda segundo Pateman, a tentativa de atribuir à prostituição um 

caráter universal não se apoia senão na necessidade dos capitalistas fazerem negócios e 

adquirem lucros com os corpos das mulheres. Nos três países citados  

as prostitutas faziam parte da mão-de-obra pobre temporária. As mulheres dessa 

classe entravam e saíam da prostituição, como entravam e saíam de outras 

formas de trabalho. As prostitutas não eram encaradas como um tipo especial de 

mulheres, nem eram isoladas dos outros trabalhadores ou de outras comunidades 

da classe trabalhadora; não existia uma ―profissão‖ especializada da prostituição. 

(PATEMAN, 1993, p. 290) 

 

Sob a perspectiva do mercado as medidas indicadas no PL colaboram com a 

potencialização e legitimação da atividade do comércio do sexo, mantendo a mulher 

prostituta em condição de extrema desvantagem na relação com os agenciadores e clientes. 

Para a RBP a única forma de melhorar as condições de trabalho das(os) 

profissionais é através da descriminalização dos ―empresários‖ que a exploram. Segundo 

Gabriela Leite somente assim os agenciadores sairiam da criminalidade e os proprietários e 

casas poderiam ser fiscalizadas. No programa Roda Viva que foi ao ar em primeiro de 

junho de 2009, Gabriela Leite expões seus pensamentos quanto ao tema: 

(...) a prostituição no Brasil não é crime. Crime é manter casa de prostituição. E 

como tudo que é proibido e existe cria máfias, existia uma máfia muito grande 

no meio dos chamados exploradores da prostituição, que não pagam direito 

nenhum para as prostitutas. Então, a gente está lutando para tirar do Código 

Penal esses senhores e senhoras, para que eles assumam os seus deveres com as 

prostitutas. E nada impedindo também que a prostituta consiga, como 

autônoma, pagar todos os seus impostos e também receber os seus direitos. 

(Programa Roda Viva - http://www. rodaviva.fapesp.br/ 

materia/723/entrevistados/gabriela_leite_2009.htm) 

 

Do que se deduz que essas formulações acerca da prostituição deslocam o 

centro gravitacional de tudo que havia sido formulado até então pelos movimentos de 

mulheres, de lutar por liberdade sexual, por trabalho e contra a prostituição. A partir da 

lógica de Leite, o objetivo central é combater o estigma, superar a ideia da prostituição 

como subjugação extrema da mulher ao poder do homem, e conquistar a regulamentação 
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da profissão. A partir de uma concepção emancipatória de mundo, essa proposta parece 

não indicar sequer para um horizonte de libertação política, propriamente. 

O referido PL foi apresentado, no mesmo ano, à Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara
95

, recebendo parecer favorável do relator, Deputado Chico Alencar. A 

situação do PL hoje é de arquivamento, mas a Rede Brasileira de Prostitutas e a Davida 

estão tentando articular com outro Deputado Federal, Jean Wyllys
96

 a sua reinserção na 

pauta do Congresso Nacional. Vale notar que o falecido Deputado Eduardo Valverde
97

 

encaminhou um ano após o PL 98/2003, em 2004, outro Projeto de Lei (PL 4244/04).  

As perspectivas que pretendem a reconceituação lutam para obter o 

reconhecimento legal da profissão e, para tanto, reivindicam retirar a prostituição da 

criminalidade e inseri-la no leque de profissões legais e legítimas existentes na sociedade. 

Segundo Gabriela, uma conquista significativa nesse sentido foi a inclusão da atividade na 

Classificação Brasileira de Ocupações. Com essa medida tornou-se possível, hoje em dia, 

incluir os serviços sexuais e seus executores nos censos, facilitando assim o mapeamento e, 

consequentemente possibilitando diagnósticos que facilitariam a elaboração de políticas 

públicas específicas para o setor. 

Nesse aspecto, a partir de uma articulação entre o Estado e a direção hegemônica 

do movimento nacional de prostitutas brasileiras, foi elaborada uma denominação para a 

prostituição – Ocupação Profissionais do Sexo
98

 – e incluída na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho, aprovada durante o segundo mandato do 

governo de Fernando Henrique Cardoso. A finalidade da CBO é de normatização e 

codificação das ocupações para fins de registros administrativos em diversas áreas do setor 

público e privado. 

O Brasil desde 1942 é signatário do regime abolicionista, já definido nesta 

pesquisa. A política abolicionista, tanto do ponto de vista legal como no âmbito mais geral 

do Estado está representada pela repressão aos exploradores da prostituição e pelo 

―auxílio‖ às mulheres vítimas do mercado do sexo. Do ponto de vista da repressão à 

exploração da prostituição alheia, o Estado vem encaminhando – de forma tímida – 

serviços de inteligência e atividades coordenadas entre as polícias civis e federal brasileiras 

e entre a polícia federal daqui e de outros países, que na realidade não tem conseguido 
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 Na época a Comissão de Constituição e Justiça, que tinha como relator o deputado Chico Alencar, 
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resgatar as traficadas. O foco das ações está dirigido às máfias que atuam no tráfico de 

mulheres e no turismo sexual. Desde as primeiras décadas do século XXI, as políticas 

públicas mais amplas no âmbito do Estado para o trato da questão da prostituição, 

estiveram restritas à esfera da saúde. A política de atenção à saúde se desenvolveu de 

forma focalizada, tendo como centro as campanhas de prevenção e tratamento de doenças 

sexualmente transmissíveis, especialmente HIV/AIDS. O centro das medidas do Estado 

tem sido de financiamento de instituições não governamentais, para que estas distribuam 

preservativos, capacitem agentes ―multiplicadores‖ – indicados pelas ONG´s – e 

encaminham o setor alvo para atendimento nos postos de acolhimento do Sistema Único de 

Saúde. Essa transferência de responsabilidade do Estado para seguimentos organizados da 

sociedade civil corresponde às necessidades do projeto neoliberal de Estado mínimo para o 

social, de desresponsabilização. As ações de saúde desenvolvidas nesse modelo foram em 

geral assumidas pelas entidades de prostitutas que hoje compõem o chamado ―terceiro 

setor‖. De modo que, 

(...) a política no âmbito do Estado, que supõe uma visão de conjunto, é 

substituída pela política empresarial. Então, o que se tem é uma não-política, 

inclusive no que refere ao enfrentamento da questão social, com a transferência 

de ações – focalizadas – para o ―terceiro setor‖, processo que caminha ao lado do 

crescimento da pauperização absoluta e relativa da maioria da população. Esta 

não política é acompanhada da mobilização do voluntariado, de um lado, e de 

uma espécie de clientelismo modernizado, na relação entre Estado e 

organizações da sociedade civil, que também constitui espaço de construção e 

adesão e cooptação. (BEHRING, 2009, p. 83) 

 

A ausência de uma atuação do Estado no sentido de minimizar as causas que 

alimentam a prostituição – posto que, a resolução do problema encontra-se para além dos 

limites da sociabilidade do capital –, tem a ver, por um lado, com a raiz histórica deste 

fenômeno e com seu desenvolvimento; e, por outro, com sua complexa relação, não 

somente no domínio da necessidade de valorização do valor, mas com a combinação entre 

esta necessidade e inúmeras mediações de natureza cultural, moral, ética e ideológica que 

compõem a totalidade social. 

O debate acerca da reconceituação do estatuto social da prostituição coloca em 

evidencia o contrassenso entre a liberdade sexual, exigida pelas lutas feministas dos anos 

de 1970, e, a liberdade de comercialização dos corpos, defendidas abertamente duas 

décadas depois. A contradição entre as duas posições é expressa nas formulações: as lutas 

feministas exigem que as mulheres deixem de ser tratadas como coisa para serem tratadas 

como pessoas e, a luta da positivação defende que as mulheres possam ser mercantilizadas 

como coisas. 
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O indispensável dessa discussão é perceber quais os interesses do mercado em 

retirar a prostituição da criminalidade. Pois, não foram previstos no PL 98/2003, garantias 

sociais para as mulheres e homens que prestam serviços de natureza sexual. Contudo, não 

se configura um desafio grandioso perceber que essa questão da reconceituação da 

prostituição surge num momento em que é empreendida a maior investida de retirada de 

direitos da história do país. Os setores ligados ao feminismo e ao movimento de prostitutas, 

que fazem hoje parceria com esferas do capital, devem se perguntar qual interesse poderia 

haver nessa proposição de legitimação da prostituição, visto que se pode perceber um 

descompasso entre ela e o processo de desregulamentação trabalhista e retirada de direito 

através de (contra)reformas em curso desde as primeiras investidas das políticas 

neoliberais na década de 1990.  

Um elemento importante dessa reflexão é a localização estratégica que o Brasil 

tem ocupado no comércio do sexo, via turismo sexual e tráfico de mulheres.  

 

 

3.3.3 Reflexos do conceito de positivação para as políticas no âmbito do Estado 

 

Por um longo período os seguimentos sociais que pretendiam a emancipação 

feminina perceberam a prostituição como uma das manifestações mais cruéis da 

desigualdade social e sexual. Por essa razão seu trato esteve relacionado ao combate das 

sequelas da ―questão social‖, a violência física e sexual, diferença salarial entre homens e 

mulheres, absorção das mulheres nas várias áreas do trabalho, combate a moral que 

reprimia a sexualidade feminina, direito a creches, direito a formação, direitos civis, direito 

a proteção contra violência sexista, entre outros. A partir do advento do neoliberalismo se 

produziu uma profunda inflexão na concepção do fenômeno da prostituição, com 

desdobramentos na identificação dos problemas ligados à atividade e consequentes 

respostas do Estado.  

Como já enfatizado, a direção política majoritária do movimento de prostitutas, 

setores do feminismo, empresários e políticos se uniram num só bloco exigindo a 

positivação da prostituição e seus consequentes rebatimentos no campo das políticas 

públicas e sociais empreendidas pelo Estado para o trato da questão. Essa estranha unidade 

entre exploradores e explorados, oprimidos e opressores – entre capital e trabalho – 

conseguiu produzir mudanças substanciais na legislação de alguns países a partir da 

primeira década do século XXI. Com destaque para a Alemanha e Holanda. Outros países 
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como Uruguai, Equador, Bolívia e alguns Estados australianos, adotaram regimes 

regulamentaristas, ou seja, a prostituição não é criminalizada e é regulamentada pelo 

Estado. 

Como o Estado não existe em abstrato desvinculado das relações que o 

engendram, segundo Pereira (2009, p.290) ele é um fenômeno histórico e relacional 

extremamente complexo, só podendo ser entendido na interdependência que mantém com 

a sociedade concreta, ―já que esta, como diz Ianni, é o seu principal oposto, mas também o 

seu principal termo de complementação‖. Não eliminando o caráter de classe do Estado, 

este pode assumir distintas responsabilidades, podendo atender demandas e reivindicações 

da sociedade a depender dos reclames da classe social que o hegemoniza, mas sofrendo 

tensões da luta entre as classes e das correlações de força, próprias de cada momento 

histórico. De modo que, compreender este complexo instrumento de classe é compreender 

um campo  

(...) tenso e contraditório, no qual interesses e objetivos opostos se confrontam. 

Nesse sentido, o Estado representa mais do que um conjunto de instituições com 

autoridade para tomar decisões, e com poder coercitivo, pois se configura 

também como uma relação de dominação, que deve ser controlada pela 

sociedade. (PEREIRA, 2009, p. 73) 

 

Esse Estado sob permanente tensão sofreu uma importante alteração sob o 

neoliberalismo, caracterizada por uma importante ofensiva burguesa iniciada em fins dos 

anos 1970 e estendida até os dias atuais. Para atender às demandas da crise do capital, que 

objetiva a recuperação e a manutenção das taxas de lucro Behring, assinala que esse 

processo de recomposição das taxas de lucro vem se dando em 

três direções centrais, com inúmeros desdobramentos: a re-estruturação 

produtiva e a recomposição da superpopulação relativa ou exército industrial de 

reserva como uma condição sine qua non, com mudanças nas condições gerais 

da luta de classes; mundialização do capital, que implica alterações das 

estratégias empresariais de busca de superlucros e na financeirização do capital; 

e na contrareforma neoliberal, que atingiu os Estados nacionais, tencionados pela 

dinâmica internacional e pela crise do pacto social dos anos de crescimento estes 

últimos marcados pela extensão dos direitos e políticas sociais e pelo 

compromisso com o ―pleno emprego‖ fordista-keynesiano. (BEHRING, 2009, p. 

272) 

 

Os pressupostos para a investida do neoliberalismo sobre o trabalho se apoiaram 

na justificativa ideológica de que os direitos, a exemplo daqueles conquistados pelo  

Welfare Satate, representavam profunda ameaça à ordem social, provocando ―a 

desmotivação dos trabalhadores, a concorrência desleal (porque protegida), a baixa 

produtividade, a burocratização e sobrecarga de demandas, o excesso de expectativas.‖ 

Concluindo deste diagnostico, que as medidas a serem adotadas deveriam privilegiar uma 
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outra concepção para a intervenção do Estado, a saber: ―mais mercado livre e menos 

Estado Social.‖ (Ibidem, p. 72) Contudo,  

Apesar do refrão neoliberal sobre o ―declínio‖ do Estado mito de um ―mundo 

sem Nações-Estado‖, difundido pelos teóricos da globalização, afirma-se a 

centralidade do Estado, peça-chave da expansão global das empresas 

multinacionais. O Estado interfere na gestão da crise e na competição 

intercapitalista, pois, se os mercados transcendem os Estados, operam nas suas 

fronteiras. São também decisivos na conquista de mercados externos e na 

proteção dos mercados locais. Os Estados são estratégicos no estabelecimento 

dos pactos comerciais, dos acordos de investimento, da proteção à produção 

produzida no seu território mediante barreiras alfandegárias, na pesquisa e no 

desenvolvimento de novas tecnologias para subsidiar os interesses empresariais, 

nos meios de comunicação de massa e na expansão do poder político das 

entidades internacionais: ―Ao mesmo tempo em que o Estado recolonizado 

parece débil ante as demandas das instituições financeira internacionais, é forte 

quando traduz essas demandas em políticas internacionais [...] Quem fala de um 

Estado liberal, fala de um Estado poderoso, que impõe e implanta políticas. 

(Petras, 2002: 163-64)‖. (IAMAMOTO, 2007, p. 122) 

 

A partir desses pressupostos é possível entender por que a única política social 

dirigida às prostitutas, a atenção focalizada na saúde sexual, foi executada por ONG´s e 

não pelos devidos órgãos do Estado. 

No Brasil, onde o trabalhador jamais havia experimentado a condição de pleno 

emprego e de garantias sociais integrais, onde a desigualdade entre pobres e ricos se 

aproxima dos limites do insuportável, essas dinâmicas ganharam contornos próprios e as 

medidas neoliberais aplicadas a partir do governo Collor, agravaram ainda mais as 

sequelas da ―questão social‖. Nas palavras de Behring, 

(...) não tivemos situação de pleno emprego: tivemos aqui a crise do Estado 

desenvolvimentista, que ampliou o mercado interno de trabalho e de consumo, 

sem nunca chegar à sombra do pleno emprego, do pacto social-democrata e do 

Welfare Satate. (Ibidem, 2009, p. 272) 

 

As características essenciais do capital, precisamente em sua forma 

contemporânea, o neoliberalismo, impedem qualquer compatibilidade estrutural entre 

acumulação e equidade. Essa síntese pode ser explicada pela máxima da Crítica da 

Economia Política de que, estão indissoluvelmente articulados na lógica capitalista a 

―produção, distribuição e consumo‖ como momentos político-econômicos da produção e 

reprodução do valor, um processo complexo no qual reside a desigualdade social. (Ibidem, 

p. 310). 

Considerando-se que ao quadro geral de desigualdade produzido pela forma 

própria de ser do capital se vincula às manifestações da opressão, potencializando o poder 

de extração de mais-valia e de aumento da superpopulação relativa, teremos uma 

representação do grau de exposição das mulheres, mais gravemente as mulheres negras, à 
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barbárie social dos dias de hoje. Não por outra razão este setor é o predominante na 

camada mais empobrecida da sociedade, sendo o mais pobre entre os pobres. 

Consequentemente, o mais vulnerável as intempéries das crises freqüentes do capital. 

Esse retrocesso à barbárie generalizada, mas com maior força entre os indivíduos 

das classes trabalhadoras do sexo feminino, pode ser facilmente percebido na localização 

da mulher no mercado de trabalho. É ela, que em maior número, compões o setor de 

serviço, que recebe os piores salários, que ocupa os postos mais precários e mais 

suscetíveis à demissão, além da exploração do trabalho doméstico, uma demanda social 

que é imposta privadamente à mulher no domínio da família. 

Quando os setores que pretendem a positivação da prostituição elaboram suas 

propostas, a exemplo do PL 98/2003, já mencionado, desconsideram em suas análises as 

condições reais das mulheres que são maioria na prostituição. Desse modo, encaminham ao 

Estado demandas que representam mais os interesses do mercado que das mulheres.  

Em toda a história da prostituição – das classes sociais concomitantemente – o 

Estado cumpriu o papel de salvaguardar os interesses das classes dominantes. Assim foi no 

escravismo, onde se combinou uma prostituição privada dos donos de escravas com uma 

prostituição tutelada pelo Estado, onde este se apropriava diretamente da exploração sexual 

das mulheres. Nas formações sociais feudais a igreja católica cumpria o papel social de 

Estado, também nessa forma social se combinaram a exploração privada e a exploração 

―pública‖ e a violência sexual foi o instrumento mais eficaz para junto com a pobreza e o 

abandono abastecer de moças e mulheres os banhos públicos e as casas de prostituição, 

cabendo aos eclesiásticos a regulação. Somente a partir do capitalismo a prostituição foi 

um negócio absolutamente privado e, somente sob o neoliberalismo houve uma mudança 

de qualidade em sua exploração, deixando de ser um negócio de pequenos exploradores 

para se transformar numa exploração de caráter industrial, envolvendo seguimentos do 

setor de turismo, empresas aéreas, bancos, agências etc.  

Em países como a Alemanha, onde o Estado favorece a prostituição são recebidas 

jovens pobres dos países do leste europeu, são traficadas africanas, brasileiras, em suma a 

prostituição positivada não combate as expressões da ―questão social‖, ao contrário, tira 

proveito delas para conseguir maior lucratividade. Nesse preciso sentido, a assertiva do 

Estado neoliberal como menor para as demandas sociais e maior para o mercado se 

ajusta plenamente à realidade. 
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3.3.4  Movimentos e as organizações das prostitutas 

 

Os movimentos de prostitutas, bem como, demais movimentos específicos que 

iniciaram sua organização ao redor do mundo nas décadas de 1970 e 1980, foram forjados 

sob a influência da ascensão das lutas sociais travadas entre 1967 e 1974. Destacam-se 

desse processo mundial: a Primavera de Praga; o Maio francês de 1968; os movimentos de 

luta contra os regimes ditatoriais na América Latina; os movimentos feministas, pacifistas 

e anti-racistas. 

Cabe também ressaltar que outro movimento adquiriu expressão mundial e 

contribui decisivamente para o futuro da organização das prostitutas. Trata-se da história 

da primeira mobilização coletiva de prostitutas. Sua história se inicia na primeira metade 

da década de 1970 na França, precisamente em 2 julho de 1975, quando explodiu uma 

mobilização radicalizada de mulheres prostitutas. Elas ocuparam a igreja de Saint-Nizier, 

na cidade francesa de Lyon. Denunciando as violências e assassinatos, reivindicavam que 

sua atividade fosse tratada como as demais, sem discriminações e preconceitos. A 

repercussão social da ocupação foi bastante significativa principalmente porque recebeu o 

apoio da igreja e da população.  

No dia 2 de junho de 1975, 150 prostitutas ocuparam a igreja de Saint-Nizier, em 

Lyon, na França. Elas protestavam contra multas e detenções, em nome de uma 

"guerra contra o rufianismo
99

", e até contra assassinatos de colegas que sequer 

eram investigados. Além disso, maridos e filhos de prostitutas eram processados 

como rufiões, por se beneficiarem dos rendimentos das mulheres. Tabernas 

deixaram de alugar quartos para as trabalhadoras do sexo, com medo da repressão 

policial. A diretoria da igreja e a população de Lyon apoiaram a manifestação e 

deram proteção a elas. A ocupação da igreja foi transmitida por todos os meios de 

comunicação, no país e no exterior, inclusive no Brasil. As mulheres exigiam que 

o seu trabalho fosse considerado "tão útil à França como outro qualquer"
100

. 

Outras 200 prostitutas percorreram as ruas de carro distribuindo filipetas, com 

denúncias de que eram "vítimas de perseguição policial", o que as impedia de 

trabalhar. Uma carta foi enviada ao presidente Giscard d'Estaing. O movimento se 

ampliou para outras cidades francesas, como Marselha, Montpellier, Grenoble e 

Paris, onde colegas também entraram em greve. No dia 10 de junho, às 5 horas da 

manhã, as mulheres na igreja de Saint-Nizier foram brutalmente expulsas pela 

polícia. Ao ter a coragem de romper o silêncio e denunciar o preconceito, a 

discriminação e as arbitrariedades, chamando a atenção para a situação em que 

viviam, as prostitutas de Lyon entraram para a história. Por isso, o 2 de junho foi 

declarado, pelo movimento organizado, como o Dia Internacional da Prostituta. 

(Sitio do Grupo DAVIDA, 2011) 

 

Ocupar a igreja de Saint-Nizier foi um ato radicalizado, que demonstrou por um 

lado, a comprovação de que havia uma violência brutal a qual estavam expostas as 

mulheres que exerciam o comércio do sexo nas ruas da França da década de 1970, e por 
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outro, que essa realidade de preconceito e intolerância estava sendo questionada 

coletivamente pela primeira vez na história. Os atos de violência e preconceito eram 

praticados contra as mulheres e não contra a prostituição ou os demais indivíduos 

envolvidos com ela, pois a prostituição em si continuava sendo não somente tolerada, mas 

funcional ao sistema capitalista e ao patriarcado.  

Essa mobilização viria marcar decisivamente os rumos da organização das 

―trabalhadoras‖ sexuais no mundo inteiro e inaugurar o tempo em que seriam elas próprias 

as porta-vozes de suas demandas específicas. O movimento de Lyon foi emblemático a 

ponto de marcar o Dia Internacional da Prostituta, 2 de julho. Atualmente a data é 

reivindicada e comemorada no mundo inteiro como dia de defesa da dignidade das 

prostitutas. 

Embora esse levante seja um marco na organização das prostitutas, não se 

restringiu apenas a esse fenômeno, por mais importante que seja. Ele também foi a gênese 

de uma revisão conceitual do estatuto social de negativação atribuído à prostituição. Ao 

reivindicar seus direitos de igualdade social, as mulheres das ruas de Lyon, inauguraram de 

forma embrionária – conscientemente ou não – um movimento que passou a defender não 

somente a prostituta, mas também a prostituição. Quando o movimento diz que o 

―trabalho‖ sexual é ―tão útil à França como outro qualquer‖, ele não está incorreto. Pois, 

para essa etapa do desenvolvimento capitalista, a prostituição não somente é fundamental 

para manter a ordem patriarcal como também vem potencializando os lucros dos que a 

exploram.  

No Brasil, as primeiras lutas, a construção do primeiro encontro e a primeira 

entidade nacional se desenvolveu como parte dessa dinâmica mais geral. Em 1979, eclodiu 

uma mobilização que abriu as portas para a construção da organização das prostitutas 

brasileira. Em plena ditadura militar, especificamente num de seus períodos mais duros, 

uma mobilização das ―trabalhadoras” do sexo – mulheres e travestis – imprimiu uma 

derrota significativa à polícia da ditadura. Elas se insurgiram contra a ação truculenta e 

violenta de um delegado de polícia de São Paulo, que tinha como prática reprimir e agredir 

tanto as mulheres e quanto as travestis que circulavam à noite. 

Segundo LEITE (1992), tudo começou quando as travestis que trabalhavam na 

prostituição convidaram as mulheres, que também exerciam o mesmo ofício, para 

organizarem um protesto – uma passeata – contra as ações brutais patrocinadas pela 

polícia. Os policiais que patrulhavam a região, se apoiando num toque de recolher 

estabelecido pela ditadura, prendiam e torturavam o pessoal que trabalhava nas “Bocas do 
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Lixo e do Luxo”
101

. A polícia repressora, além de auxiliar na coerção à luta social, ainda 

cumpria a função de guardiã da ―moral e dos bons costumes‖. As intervenções nas regiões 

das Bocas eram dirigidas por um delegado com fama de ―desequilibrado‖, o Sr. Richetti. A 

ação de terror, que tinha como alvo principal as mulheres e as travestis, produziu um clima 

de indignação geral. Gabriela Leite relata em seu livro ‗Eu, Mulher da Vida‘ o que 

aconteceu naqueles dias.  

Logo que assumiu a delegacia da jurisdição das Bocas do Lixo e do Luxo, em 

São Paulo, o delegado Richetti começou a prender e bater nas pessoas, 

indiscriminadamente. Era um desequilibrado. Mesmo as mulheres que 

trabalhavam nos prédios, quando saíam, após o trabalho, eram presas e levadas 

à delegacia, onde apanhavam dos policiais sob a ordem e supervisão desse 

Richetti. A tortura, que sempre tem o componente de sadismo puro, perverso, 

resultou na morte de dois travestis e uma mulher, que por sinal estava grávida. 

(...) Quando o delegado Richetti começou a prender, torturar, não houve reação. 

Foram precisos quatro meses, três mortes, para que começasse a se esboçar 

qualquer atitude. (...) Com o escândalo que aprontamos, o governo do estado 

teve que tomar uma atitude imediata, que foi o afastamento do delegado 

Richetti. GABRIELA, 1992, p. 85-86) 

 

A ação do governo em destituir o delegado foi proporcional à vitória do 

movimento de ter conseguido, sem recursos, organizar uma passeata que reuniu ―milhares 

de prostitutas e travestis, fechando o centro de São Paulo em pleno dia.‖ (Ibidem, p. 85) 

Essa mobilização construída pelas travestis e prostitutas, demonstrou a força que possuía 

aquele tempo histórico. Mesmo sob a ditadura o poder de aglutinar pessoas por uma causa 

era bastante forte e conseguiu apoio, decisivo, de artistas, que contribuíram para que fosse 

possível a realização da primeira assembleia de prostitutas da história brasileira. 

Escrevendo sobre o tema Leite, conta sobre esses apoios.  

Com o movimento ganhando corpo após a passeata, houve adesões de artistas 

famosos e a Ruth [Escobar] cedeu o seu teatro para que nós fizéssemos uma 

assembleia. (Ibidem, p. 86) 

 

As experiências da luta de São Paulo e a referência na luta de Lyon, 

combinadas às ebulições gerais contra as ações arbitrarias da polícia em todo o país, 

produziram outro fenômeno: a construção de grupos de resistência à violência e ao estigma 

em vários Estados. As lições extraídas da luta das Bocas fizeram surgir na época, quase 

simultaneamente, organizações regionais e uma organização nacional que traziam em seu 

interior a dinâmica do movimento por reivindicações específicas das prostitutas.  
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 A Boca do Lixo era a área onde se localizavam as casas e pontos de prostituição do baixo meretrício, ou 

prostituição popular, das classes pobres. A Boca do Luxo era a área onde se achava a prostituição das classes 

média e alta, ambas ficavam próximas, mas não se misturavam no centro de São Paulo. A expressão ―baixo 

meretrício” também é utilizada em outras regiões do Brasil com a mesma referência e caracterização descrita 

nesta nota.  
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A Rede Brasileira de Prostitutas é, seguramente, a mais antiga organização de 

articulação política das prostitutas no Brasil. Segundo informações a própria entidade, 

A Rede foi criada em 1987, durante o I Encontro Nacional de Prostitutas, no 

Rio. Para cumprir sua Missão, assessorar a formação e capacitação de 

associações de prostitutas, apoiar e promover eventos e encontros da categoria, 

formular políticas públicas em parceria com órgãos governamentais e luta para 

obter o reconhecimento legal da profissão
102

. A Rede Brasileira reúne 

associações de prostitutas e entidades colaboradoras de todo o Brasil. (Site da 

Rede Brasileira de Prostitutas, 2010) 

 

A organização, as posições e a luta das instituições de trabalhadoras sexuais 

têm início no final dos anos de 1980, precisamente em 1987, com o I Encontro Nacional de 

Prostitutas. O primeiro encontro deu a energia necessária à fundação, na década de 1990, 

de agrupamentos (Associações e Grupos) por todo o país.  

Após o I Encontro, inicia-se em São Paulo, sob a coordenação de Gabriela 

Leite
103

, um processo que veio a culminar, no mesmo ano, com a criação de entidades por 

todo o Brasil. O primeiro foi o Movimento Autônomo das Trabalhadoras do Sexo, (RAGO, 

2008, p.9), em 1988, surge a Associação de Vila Mimosa, no Rio, posteriormente, em 1990 

a Associação das Prostitutas do Ceará (APROCE) e, no mesmo ano, a Grupo de Mulheres 

Prostitutas do Estado do Pará (Gempac). Em 1997 um grupo de mulheres prostitutas criou 

a Associação das Prostitutas da Bahia (APROSA). Essa dinâmica de organização 

autônoma das prostitutas se estendeu para vários Estados brasileiros. O final da década de 

1980 e toda a década de 1990 foram marcados pela criação das entidades que organizam as 

prostitutas.  

É necessário assinalar que nesse processo as ativistas precisaram enfrentar o 

preconceito social contra as ―profissionais do sexo‖ para conseguir legalizar suas 

entidades. A dificuldade para garantir a legalização, que foram muitas, demonstra quão 

profundamente enraizada está a intolerância na sociedade burguesa, que se beneficia da 

prostituição, mas discrimina e segrega a prostituta. A APROCE, em seu blog, nos conta os 

problemas que precisou enfrentar para construir a Associação no Ceará. 

A dificuldade de registrar o nome da Associação em cartório foi um dos 

primeiros obstáculos a serem vencidos pelos associados. Nenhum cartório de 

Fortaleza se dispunha, então, a aceitar o registro de uma associação de 

prostitutas, contrariando o artigo 16 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, de 22 de novembro de 1969 (Dec. 678/92): Liberdade de Associação: 

Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, 

religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou 

de qualquer outra natureza. (Blog Aproce, 2011
104

) 
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 Os grifos não constam no original. 
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 Principal dirigente da Rede Brasileira de Prostitutas, do Grupo DAVIDA e do Jornal Beijo da Rua. 
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 Em < http://aproce.blogspot.com.br/2006/12/nossos-contados.html >, acesso em outubro de 2011. 
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Segundo Leite (1992), a vitória daquela luta contra a violência repressiva da 

polícia dos costumes ditatoriais, apontava a possibilidade das prostitutas se organizarem de 

maneira autônoma e estável.  

Na passeata percebi que, se nós conseguíamos realizar aquilo com o centro de 

São Paulo, é porque dava para fazer outras coisas mais. No auge da excitação 

com a passeata, algumas perguntas brotaram na minha cabeça: ―Por que nós não 

nos organizamos de uma maneira mais permanente?‖ ―Por que a gente não se 

organiza contra a violência policial?‖ Comecei a ver nisso um trabalho político 

seriíssimo, concreto, que faz parte do dia-a-dia da prostituição. (LEITE, 1992, 

p. 86) 

 

O Grupo Davida, fundado no Rio de Janeiro em 1992, em seus textos públicos 

se reivindica uma organização da sociedade civil, que busca promover a cidadania das 

prostitutas. Suas principais ações são nas áreas de educação, saúde, comunicação e cultura, 

de nível local e nacional. (Sitio DAVIDA, 2010
105

). Essa linha de atuação política pela 

cidadania, impressa pelo Davida, se estende para as demais entidades filiadas à Rede 

Brasileira de Prostitutas, pela influência dirigente exercida pelo Grupo.  

A Rede Brasileira de Prostitutas, organização nacional e a DAVIDA, do Rio de 

Janeiro, tem suas histórias cruzadas pelas propostas comuns e pelo pioneirismo na 

mobilização e articulação das prostitutas do país, sendo ambas, referências na organização 

e posicionamentos do seguimento quanto à positivação no interior do movimento em nível 

nacional.  

A convicção favorável à positivação da prostituição e consequente alteração de 

seu estatuto social, transformou a Rede Brasileira de Prostitutas e a DAVIDA, nas maiores 

expoentes da luta pelo reconhecimento e regulamentação da prostituição como profissão 

no Brasil. Coerentes com essa lógica e, consequentes com seus propósitos, foram elas 

protagonistas na elaboração e defesa do PL 98/2003, encaminhado pelo ex-Deputado 

Federal pelo Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, ao Congresso Nacional Brasileiro no ano 

de 2003.  

Entre os anos de 1990 e 2000, com o crescimento da epidemia de AIDS e a 

política de redução da cobertura do Estado em setores essenciais teve início um processo 

de parceria do movimento com o Estado. Essa parceria tinha por objetivo primordial 

desenvolver ações para o controle da epidemia. Foi por meio dessas parcerias que se deu a 

participação das entidades de prostitutas nas campanhas de prevenção e tratamento das 
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 Disponível em <www.davida.org.br>. Acesso em 16/04/2010. 
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DST´s/Aids
106

. Os primeiros casos de contaminação entre trabalhadoras sexuais trouxeram 

preocupação, gerando como resposta organizada um processo de colaboração do 

movimento, em nível, nacional com o governo federal, através do Ministério da Saúde. O 

objetivo inicial de cooperar na prevenção e controle da doença logo se transformou numa 

relação de dependência material do movimento, visto que o governo garantia verbas que 

auxiliavam na sustentação de muitas entidades. O mais provável é que inicialmente esse 

empenho em colaborar com o Estado tenha se dado em razão da gravidade do problema e 

da propagada vulnerabilidade da categoria quanto à contaminação, sem uma racionalização 

sobre o que essa política poderia produzir no interior das organizações. Assim, as 

campanhas de conscientização quanto ao sexo seguro foram ganhando espaço cada vez 

maior na agenda das entidades e, a passos largos, o movimento, que se forjou através da 

luta direta, autônoma e independente do final da década de 1970, havia nos final dos anos 

2000, se convertido em Organização Não Governamental financiada com recursos do 

poder público e de instituições privadas. Esse modelo de organização não se parecia com 

as entidades de trabalhadores, e, suas ações não eram de exigência ao Estado, mas de 

substituição do papel deste.  

Quanto a esse caminho, acertadamente afirma Montanõ, que essa dinâmica de 

parceria com o Estado corresponde a ―tendência de ‗intenção progressista‘: menos Estado 

e maior ‗sociedade civil‘‖. O autor aponta ainda que a 

(...) tendência de ―intenção progressista‖, no entanto, acaba por ser funcional ao 

neoliberalismo (dadas às concordâncias do seu debate com o caminho 

anteriormente descrito e a resignação contida na sua proposta, sobre as 

transformações operadas pelo capital) e, portanto, claramente conservador. O 

caminho, de (aparente) ―intenção progressista‖, não conduz a outro sentido senão 

ao de reafirmar/legitimar o aspecto conservador/regressivo da (contra-) reforma 

do Estado e do novo trato à ―questão social‖. (MONTANÕ, 2002, p. 87) 

 

Contudo, segundo o Jornal Beijo da Rua, de setembro de 2011, o foco central 

na prevenção está sendo reordenado com fins à retomada de campanhas históricas como a 

da legalização da profissão, que em larga medida, acabaram sendo postas em segundo 

plano. Afirma ainda o mesmo jornal, que em encontro realizado, de 4 a 6 de agosto de 

2011, em Belém, foi lida e referendada a Carta de Princípios da Rede Brasileira de 

Prostitutas e tomada à decisão ―histórica‖ de  

(...) recusar a associação de prostituição com doença, num movimento de 

construção de identidade profissional e de políticas públicas que contemplem as 

diversas questões da categoria. (...) Não podemos continuar fazendo um trabalho 
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 AIDS sigla em inglês de Acquired Immunodeficiency Syndrome, sua tradução em português Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida.  Como o contato sexual é uma das principais formas de contágio está síndrome 

vem recebendo especial atenção dos movimentos e ONG´s que atuam junto aos ―trabalhadores do sexo‖.  
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confinado às políticas de AIDS, a reforçar o estigma, a vitimização e o controle 

sanitário das prostitutas, o que se contrapõe aos princípios desta Rede, de 

autonomia, acesso integral e principalmente de identidade. (Jornal Beijo da Rua, 

Setembro, 2011, p.2
107

) 

 

Observa-se nas matérias do Beijo da Rua, que não se explicita uma alteração 

substancial na relação com Estado no sentido de um enfrentamento ou uma ruptura. Mas, 

de uma mudança de foco. 

Não à toa o movimento nacional decidiu (Beijo de setembro 2011) deixar de 

concorrer a verbas destinadas à prevenção da Aids. Há muitas outras áreas em 

que o Estado pode e deve atuar, como na regulamentação da profissão, objeto de 

projeto articulado com o deputado federal Jean Wyllys, como relata a coluna 

―No Ponto‖. (Jornal Beijo da Rua, abril, 2012, p.2
108

) 

 

Identifica-se que mesmo tendo centrado suas ações nas questões relacionadas à 

saúde, nos discursos das entidades e de suas representantes esteve continuamente presente 

e, com muita força, desde suas fundações, o combate ao preconceito e ao estigma por este 

gerado. Para as prostitutas, o preconceito é sem dúvida um dos maiores fomentadores de 

problemas. Na concepção da maioria das entidades o preconceito, se constitui na gênese 

das demais dificuldades. Assim, a violência, a rejeição social, as precárias condições de 

trabalho, a ausência de garantias jurídicas, a vulnerabilidade frente ao tráfico de pessoas e 

todos os demais problemas vividos pelas prestadoras de serviços sexuais se localizariam no 

preconceito. Desse modo, grande parte do trabalho desenvolvido pelo movimento deve se 

localizar na luta pela afirmação de uma identidade profissional e social não estigmatizada, 

ou seja, exigir da sociedade o devido respeito às prostitutas e fortalecê-las para que se 

reconheçam e se orgulhem de seu trabalho. Novamente permanece excluído do horizonte 

analítico o debate sobre a associação da prostituição com a manutenção da ordem social 

patriarcal capitalista e com a condição de subordinação gerada por essa ordem.  

Partindo da ideia de afirmação da identidade profissional, o ―Seminário Aids e 

Prostituição‖, patrocinado pelas entidades e pelo governo, lançou uma campanha 

emblemática: ―Sem vergonha garota. Você tem profissão‖. Segundo o movimento esse 

Seminário apontou no sentido de conferir ênfase ao desenvolvimento da autoestima  e da 

cidadania das prostitutas. Logo, combatendo à imagem pejorativa [estigmatizada] daquelas 

que comercializam o sexo.  

O combate ao estigma se constitui na mais unificadora de todas as bandeiras do 

movimento em todo o país. Isso tem a ver com o fato das prostitutas serem a camada social 

mais radicalmente privada da proteção pública. Segundo Rago (2008, p.10), essas 
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mulheres são completamente privadas de contar com qualquer respaldo social, ficando 

desprotegidas, tornando-se dessa forma extremamente vulneráveis a múltiplas formas de 

assédio e ataque.  

Para Lourdes Barreto, fundadora e presidente da GEMPAC e dirigente da RBP, 

a luta é para que a sociedade veja as prostitutas como seres humanos. Em sua lógica, para 

que isso ocorra é preciso antes de tudo legalizar a prostituição. 

(...) pela legalização do trabalho das prostitutas e pela dignidade de uma 

categoria historicamente desrespeitada. ―A gente precisa que a sociedade veja a 

gente de outra forma, como ser humano‖, afirma Lourdes. ―Criei meus quatro 

filhos vivendo da prostituição. Pra mim essa é uma profissão como outra 

qualquer‖, opina. (DIÁRIO DO PARÁ.com.br, 2012
109

) 

 

Paradoxalmente, a situação de vulnerabilidade das prostituídas, pondera Rago,  

um contato mais próximo com mundo da prostituição atual também revela que 

muitas moças e mulheres afirmam positivamente o exercício de sua atividade 

como um trabalho qualquer. Questionam nesse sentido, os antigos estereótipos e 

estigmas projetados sobre a figura da prostituta, vulgo ―degenerada-nata‖[...] 

Nem vítimas, nem ―fatais‖, as ―trabalhadoras do sexo‖ se vêem como 

profissionais do sexo simplesmente (RAGO, 2008, p. 10). 

 

As discrições que comparecem nas análises das organizações, defensoras do 

caráter positivo da prostituição, estão centradas no fato de que existe na sociedade 

capitalista uma exploração que atinge todos os trabalhadores, tanto homens, quanto 

mulheres, sendo a prostituição apenas mais uma delas – essa posição conquistou a 

consciência de parcela importante das prostituas nacionalmente e de parte do feminismo. 

Seguindo esse mesmo nexo, a prostituição deveria ser entendida como uma profissão 

participe do processo global de exploração do sistema capitalista, assim como as demais. 

Desse modo, explorar uma mulher através da prostituição ou explorar uma mulher através 

do trabalho operário fabril seria a mesma coisa. Ainda segundo essa teoria, o empresário da 

prostituição – pela legislação penal hoje em vigor, um criminoso – não possui nenhum 

atributo que o coloque em condição diferente de qualquer empresário do setor têxtil, por 

exemplo; visto que ambos desenvolvem a mesma prática, a exploração. Prosseguindo na 

argumentação, já que a prostituta e a operária vivem numa sociedade de exploração o que 

deve ser feito é conquistar melhores condições para a prostituta desenvolver seu trabalho, 

nesse processo inevitável de exploração. Nesse sentido, legalizar seria dar a prostituição 

melhores condições para seu exercício e assim melhorar as condições para aquelas que 

vendem sua força de trabalho no comercio do sexo. Para essa perspectiva, não 

comparecem os elementos combinados da opressão e exploração como fundantes na 
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determinação da constituição da prostituição, nem do papel subordinado da mulher nessa 

atividade.  

A RBP, a DAVIDA e Gabriela Leite reivindicam mudar o status moral da 

prostituição, sem mudar as bases materiais que o sustentam. Em outras palavras, 

desconsiderando os fundamentos que a fazem ser como é e não de outra forma; 

desprezando os elementos de opressão que estão presentes na própria natureza da 

prostituição. 

Contudo, cabe advertir, que a unidade do movimento foi quebrada na segunda 

metade dos anos 2000, quando um grupo de entidades, com perfil classista, passou a 

questionar as ações e os princípios político-organizativos da RBP. Dois elementos foram 

decisivos nessa ruptura: as diferenças quanto à concepção limitada e o método 

antidemocrático para elaboração do PL 98/2003 e a compreensão política que possibilitou 

a criação da DASPU, e, o que essa criação representava para o movimento. 

Numa Carta
110

 enviada à Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 

(CONCLAT-2010), a Associação de Mulheres Trabalhadoras do Sexo Organizadas na Rua, 

de São José dos Campos e Região (AMOR), a APROCE e outras organizações, anunciaram 

seu rompimento político com a ―Rede Brasileira de Prostitutas”. Segundo estas entidades, 

a RBP ―dirigida pela DAVIDA-RJ‖: ―abandonou nossas bandeiras para atender ao 

mercado com a Grife DASPU”. Para as que subscrevem a Carta, não deveria ser tarefa do 

movimento promover a prostituição, mas lutar pelas mulheres que se encontram na 

prostituição, sem apologia ao comércio do sexo.  

A Daspu promoveu no Hotel Paris (RJ, onde acontecem programas), em 

02/06/2010, um desfile de camisetas com motivos relacionados à Copa de 2014. 

– As frases das camisetas foram: ―Entra com bola e tudo‖ e ―Mete pra dentro, 

Seleção!‖. (Disponível em: http://papodehomem.com.br/ontem-foi-o-dia-

internacional-da-prostituta/. Acesso em 12/05/2011.)
111

 

 

A ruptura do movimento, todavia, produziu a necessidade construir um fórum 

nacional alternativo de auto-organização política que viesse a congregar os interesses das 

entidades que não se sentiam mais representadas pela RBP. Assim nasceu a Federação 

Nacional das Trabalhadoras do Sexo, que em 2009 já reunia 14 associações em todo o 

país
112

. 
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Analisando com cuidado a Carta encaminhada ao CONCLAT e as entrevistas 

das dirigentes da Federação, observamos que a ruptura teve conteúdo extremamente 

complexo. Em essência as diferenças estão associadas à concepção de movimento, de 

propostas políticas e de compreensão da própria prostituição em si. Numa entrevista 

intitulada ―O direito à difícil vida fácil‖, concedida ao programa da série ―Vozes das 

mulheres do Brasil‖
113

, as ativistas da causa das prostitutas Rosarina Sampaio (Aproce-

FNTS) e Lurdes Barreto (Gempac-RBP), mesmo defendendo o reconhecimento da 

profissão, apresentam visões distintas quando se trata das razões que impulsionam a 

entrada das mulheres na prostituição. Apresentamos as concepções de ambas, na ordem 

posta pela própria entrevista. Primeiro a visão de Rosarina e depois a de Lurdes, 

respectivamente. 

ROSARINA (...) ―é importante que a mulher possa ser uma trabalhadora do 

sexo por opção, mas que não entre na profissão por falta de opção. A realidade 

de hoje, segundo ela, mostra que a quase totalidade das mulheres que se 

prostituem, entraram nessa vida por necessidade.‖ 

LURDES (...) ―não é somente a necessidade econômica que leva uma mulher a 

iniciar uma carreira na prostituição. Para permanecer na profissão é preciso 

muito talento.‖
114

 

(Rádio Nederland Wereldomroep Brasil, 2009, 9/04/2009
115

) 

 

A representante da APROCE-FNTS assegura que mais de noventa por cento vai 

para a prostituição por falta de oportunidade e que é necessário criar políticas públicas para 

dar oportunidade às mulheres que não querem mais ser prostitutas, ou por querer ter outra 

profissão ou por se sentirem velhas para o ofício. Paradoxalmente, a representante do 

Gempac-RBP afirma, na mesma entrevista, que mais de noventa por cento estão ―na vida‖ 

por opção.  

Embora apresente visão aparentemente parecida em relação a combater o 

estigma, o preconceito, a violência, a exploração sexual infantil e o tráfico de pessoas, a 

linha defendida pela FNTS se pretende substancialmente distinta da positivação defendida 

RBP. Na Carta, antes mencionada, são apresentadas de forma cristalina as diferenças de 

concepção entre as entidades.  

Nós somos a favor da mulher e não da prostituição, nós somos a favor da 

mulher prostituta
116

. Por puro preconceito muitas vezes nós somos 

discriminadas, nossas Associações AMOR, APROCE e demais Entidades 

Filiadas a FEDERAÇÃO NACIONAL DAS TRABALHADORAS DO SEXO- 

FNTP sempre são contra a incentivar a prostituição, bem como somos 
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 Em < http://www.rnw.nl/portugues/article/o-direito-%C3%A0-dif%C3%ADcil-vida-f%C3%A1cil >, 

acesso em 29/09/2011. 
116

 Os grifos não constam no original. 
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radicalmente inimigas da prostituição[exploração/abuso] infantil. (Carta ao 

CONCLAT
117

) 

 

Seguindo as características de cada uma das entidades nacionais, percebe-se 

que a posição política do setor que é maioria nas entidades regionais está anunciada na 

afirmação expressa pelo site da DASPU. 

A grife não pretende tirar ninguém da prostituição
118

, já que a ONG luta pela 

cidadania das prostitutas, como o direito ao próprio trabalho em melhores 

condições, pelo acesso aos serviços públicos e a outros bens da sociedade sem 

discriminação, pela elevação da auto-estima, prejudicada pelo estigma.  
(Sitio da Daspu, 2011

119
) 

 

A grife, aprofunda a contradição de interesses ao divulgar em seu site músicas 

próprias, com letras que possuem conteúdo diretamente machista, fazendo apologia a 

submissão feminina. Nela, servilismo e opressão são elevados ao status de positivação. A 

música que tem como título ―Hoje acordei com o cheiro da sua buceta.‖ é ofensiva às 

mulheres, não por tratar do ato sexual de forma aberta, mas por colocar a mulher na 

condição de serva do homem tanto no sexo, quanto nas penosas ―obrigações domésticas‖. 

Observe-se: uma mulher inicia gemendo de prazer, logo em seguida entra a voz de um 

homem que canta em estilo ‗sertanejo/romântico‘; assim que ele termina o primeiro trecho, 

realmente ofensivo – ―É você sabe ser mulher me acorda com um boquete e depois faz o 

café‖ – a voz feminina reaparece subalterna, geme e diz: ―Ai que delícia‖. A letra na 

integra profere: 

Hoje eu acordei com cheiro da sua buceta em meu nariz. 

Foi tão gostoso eu bati uma punheta e fiquei mais feliz. (bis) 

É você sabe ser mulher me acorda com um boquete e depois faz o café. (ela: 

Ai que delícia) 

É, tanta coisa você faz, sempre faz e acontece com o seu pobre rapaz. 

Mulher inteligente, bonita, gostosa e sensível. 

Uma foda tão incrível. 

Goza fácil e pede mais. 

Sabe se tocar e não tem vergonha nenhuma na cara de se masturbar. 

Hoje eu acordei com cheiro da sua buceta em meu nariz. 

Foi tão gostoso eu bati uma punheta e fiquei mais feliz (bis).  

(Sitio DASPU
120

) 

 

Esse teor reforça a política equivocada da RBP e DAVIDA em relação a 

fortalecer a função social imputada às mulheres por milênios. E, reafirma a prostituição 

como uma auto-alienação de outro tipo da sexualidade feminina, na qual é substituída a 

alienação antiquada da mulher que não pode expressar suas sensações no ato sexual, por 
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  Disponível em <http://observatoriodamulher.org.br/site/index.php?option=com_content&task= 

view&id=1466&Itemid=1>, acesso em 28/09/2012. 
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 Os grifos não constam no original. 
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 Em < http://www.daspu.com.br/> , acesso em 12/02/2011. 
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 Disponível em < http://www.daspu.com.br/ >, acesso em 20/11/2010. 



141 

 

outra alienação, na qual a mulher pode falar e gemer, mas para preservar a velha 

subserviência que possui como centro o prazer do homem. Nesse sentido, o que na 

aparência é absolutamente novo, em essência é velho e tão retrogrado quanto sua forma 

anterior. 

Retomando a polêmica questão da regulamentação, embora as entidades concordem 

que houve avanços significativos ao se incluir a atividade profissional na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO)
121

 do Ministério do Trabalho e Emprego, sob Título 

―Profissional do Sexo‖, Código 5.198-05, não há acordo quanto ao conteúdo do tema da 

regulamentação da profissão. Para Gabriela Leite, a DAVIDA e a RBP a profissão deve ser 

regulamentada; para a FNTS, a sociedade brasileira ainda não está preparada e os projetos 

apresentados não representam os interesses do conjunto da categoria, a exemplo do Projeto 

de Lei 98/2003. Enquanto o primeiro grupo contribuiu para elaboração do PL, o segundo 

argumenta que ele só garante o direito dos que exploram a prostituição, deixando de fora, 

sem garantias legais, a maior parte da categoria que trabalha na rua ou por conta própria 

em outros espaços. 

A palavra final na discussão da ―opção‖ feminina pela prostituição, ou, porque as 

mulheres estão na prostituição, não será dada pela análise das ―opiniões‖ da RBP ou da 

FNTS, mas pela análise da materialidade da totalidade social na qual as mulheres estão 

inseridas. Essa materialidade pôde ser percebida a partir dos traços e tendências da 

realidade feminina das brasileiras, haitianas, inglesas, argentinas, japonesas, dos interesses 

do capital em manter o tráfico de mulheres e, por fim, pela contradição que representa lutar 

por algum grau de emancipação política dentro da sociedade de classe, fundada na 

exploração e na propriedade privada. Na trajetória histórica da prostituição e em sua 

expressão contemporânea estão postos todos os antagonismos da relação 

oprimido/opressor (monogamia, repressão sexual, violência, moral conservadora, cultura 

legitimadora) e explorado/explorador (valorização do valor, superpopulação relativa, queda 

tendencial da taxa de lucro – produção e reprodução da vida material). Desconsiderar essas 

determinações e mediações contingentes só distancia o entendimento desse fenômeno 

complexo e controverso, mas ao mesmo tempo tão funcional aos interesses do capital. 

                                                 
121

 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro 

de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios 

junto aos registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação 

Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem às relações de trabalho. Já a 

regulamentação da profissão, diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo 

Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, e levada à sanção do Presidente da República.  

(Em < http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf >, acesso em 04/03/2012) 
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4. AS PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE POSITIVAÇÃO DO ESTATUTO 

SOCIAL DA PROSTITUIÇÃO 

 

4.1 Perspectivas feministas clássicas: Socialistas e Radicais  

 

Antes de estabelecer uma interlocução crítica entre as perspectivas feministas o 

debate acerca da reconceituação da prostituição – positivação – cabe mostrar brevemente a 

trajetória do feminismo desde as lutas operárias e sufragistas até o período pós década de 

1960. 

Embora as mulheres tenham lutado ao longo da história contra sua condição de 

submissão, foi na revolução francesa que se desenvolveu o momento mais emblemático de 

participação coletiva das mulheres, até então. Graças a sua participação na luta, durante a 

revolução as mulheres conquistaram o direito de participar e se filiar a clubes e sociedades 

sindicais e políticas, vale ressaltar a importância dessa conquista, pois até então não lhes 

era permitido qualquer direito associativo. Todavia, assim como, a nova classe dominante 

abandonou os princípios iluministas, também sufocou violentamente as mulheres e 

dilacerou a bandeira da igualdade entre homens e mulheres. Desde então, todas as lutas das 

mulheres, consciente ou inconscientemente, se dispuseram inevitavelmente conta o poder 

patriarcal e capitalista e contra a ―moral burguesa‖. Segundo Toledo (2008, p. 89), as 

―primeiras lutas feministas da era burguesa foram por direitos democráticos, como o 

divórcio e o direito a receber uma educação completa‖.  

De modo geral, a luta da mulher por emancipação foi possibilitada por sua 

entrada massiva no mercado de trabalho e pelas novas relações que se forjaram em 

decorrência dessa mudança. Segundo Marx, as condições que o capitalismo propiciou à 

classe dos produtores para questionar sua condição de explorado, também fora dadas às 

mulheres trabalhadoras ao introduzi-las, em grande escala, no cotidiano fabril. Duas 

condições objetivas fundamentais interferiram na tomada de consciência para a ação das 

mulheres. A primeira, a inserção no mercado de trabalho, que permitiu questionar não 

apenas sua condição de explorada, mas ao mesmo tempo de oprimida; a segunda, o contato 

social provocado pelo intenso processo de urbanização da vida. Em outras palavras, a vida 

privada restrita ao âmbito do lar e da família, foi confrontada com a vida pública. Com 

isso, as mulheres puderam perceber que as condições de opressão que cada uma sentia 

individualmente eram partilhadas por outras mulheres do seu meio. Mas, as lutas por 

redução de jornada de trabalho para mulheres e crianças, por salários iguais aos dos 
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homens e por melhores condições de trabalho não permitiam aglutinar todas as mulheres 

em um só movimento, visto que as mulheres das outras classes sociais, diferentemente das 

trabalhadoras, não eram tocadas pelas mazelas do trabalho sob o capitalismo. De modo que 

a unidade só era possível em questões pontuais. 

A primeira grande mobilização que unificou todas as mulheres foi a luta pelo 

sufrágio universal. Esse movimento representou a primeira unidade ampla das mulheres, 

aglutinando todas as classes e se estendendo internacionalmente, por um objetivo comum, 

o direito ao voto. 

Após a luta pelo sufrágio universal a unidade se desfez. Esse afastamento, como 

já destacado, tem a ver com o fato de que, mesmo a opressão sendo comum a todas as 

mulheres, sua combinação com a exploração a agrava e lança demandas que são próprias 

da mulher trabalhadora como: redução de jornada laboral, creches nos locais de trabalho, 

dupla jornada, entre outras. Nesse sentido, a opressão sofrida pelas mulheres trabalhadoras 

é potencializada pela exploração, produzindo assim, interesses inconciliáveis entre 

trabalhadoras e burguesas. Essa contradição demonstrou já no início da organização das 

mulheres, a fragilidade e os limites de uma unidade feminina permanente. 

As mulheres das classes possuidoras passaram a se organizar pelo direito à vida 

pública, ou, direito de participação política, nas esferas dos poderes constituídos, buscando 

o atendimento de suas reivindicações através de mudanças nas leis. Esse seguimento ficou 

conhecido como do feminismo liberal. No Brasil uma das mais importantes representantes 

desse movimento foi, ―na década de 1920, Bertha Lutz‖. (PINTO, 2003, 13-14) 

As mulheres proletárias seguiram lutando, porém por reivindicações que estavam 

mais diretamente associadas à melhoria da qualidade de vida, e, de trabalho nas fábricas, 

ligadas ao movimento operário. Ao recuperar a história do Dia Internacional da Mulher, a 

pesquisadora Ana Isabel González, recompõe a luta das mulheres trabalhadoras e suas 

implicações para a segunda vaga feminista (1960-1970) e para os movimentos de luta 

social. Nesse sentido, resgata as características originais das lutas das mulheres refazendo 

os passos iniciados entre o final do século XIX e decurso do século XX, quando foram 

realizadas inúmeras discussões e atividades reivindicando igualdade entre homens e 

mulheres e fim da opressão e exploração. 
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Em 1910, a segunda Conferencia Internacional de Mulheres Socialistas, foi 

realizada em Copenhague
122

. Ela aprovou a comemoração de uma data que serviria para 

unificar as manifestações de mulheres em todo o mundo, essa data, dezessete anos depois, 

deu início à revolução de fevereiro na Rússia.  

Foi para relembrar a ação das mulheres na história da Revolução Russa que o 

Dia Internacional das Mulheres passou a ser comemorado de forma unificada no 

dia 8 de março. A decisão de unificação da data foi tomada na Conferência de 

Mulheres Comunistas, coincidindo com o Congresso de Terceira Internacional, 

realizado em Moscou, em 1921. É verdade também que, em especial a partir da 

década de 1930, o estalinismo corrompeu o sentido de luta do 8 de Março, 

transformando-a durante longos anos em um festa de exaltação da maternidade, 

em defesa da paz e da pátria soviética. (...) Quando novamente ganharam fôlego 

as comemorações, após os anos 1960, muitas versões se contaram, se 

confundiram, se criaram e os acontecimentos e motivações que deram origem ao 

Dia Internacional das Mulheres, ao 8 de Março ficaram submersos. (FARIA, in 

GONZÁLEZ, 2010, p. 15) 

 

A apropriação indevida, pela burocracia de Moscou, do dia internacional da 

mulher e de tudo que ele representa e implica, ajuda a entender porque a esquerda 

socialista viu o feminismo pós 1960, como um movimento tão incompatível com a 

demanda socialista, tão associado à demanda da classe média, em suma, sem se identificar 

com ele. E, por outro lado, porque esse novo feminismo não se sentia identificado com a 

luta revolucionária e socialista. Do ponto de vista mais geral, ouve um processo trágico de 

auto-exclusão. Por exemplo, uma militante de um partido da esquerda que participasse do 

movimento feminista facilmente seria apontada por seus companheiros(as) como 

capituladora às bandeiras da classe média; por outro lado, as militantes do movimento 

feminista que se vinculassem a um partido de esquerda estaria associada à política de 

Moucou, em outras palavras, ao culto à maternidade – questão fundamental para o 

feminismo. Esse processo ainda causa dificuldades na relação entre a esquerda e o 

feminismo. O setor que mais profundamente se relacionou com o movimento feminista, 

foram as correntes ligadas ao trotskismo. 

Cabe ressaltar, que é da tradição socialista o debate sobre a condição da mulher 

submetida à sociedade dividida em classes, a divisão social do trabalho e ao patriarcado. 

As primeiras contribuições a esse debate foram realizadas pelos próprios fundadores da 

teoria socialista, Engels e Marx. Um dos questionamentos essenciais construídos por eles à 

família nuclear – ―um contrato econômico‖ –, como pilar da propriedade privada e 

opressão à mulher. Um exemplo dos impactos do programa socialista para as mulheres 
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 Segundo González, Nessa Conferência se decidiu pela realização de um dia internacional especialmente 

dedicado à luta das mulheres, nascia, cem anos atrás [a autora considera 2010], o principal dia de luta do 

movimento de mulheres do mundo. (GONZÁLEZ, 2010, p. 9) 
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foram as medidas aplicadas na Rússia nos primeiros anos da revolução. O primeiro 

objetivo da revolução foi igualar juridicamente homens e mulheres e em seguida construir 

as condições para retirar as mulheres do ―cárcere‖ do trabalho doméstico, vale ressaltar que 

a Rússia era um país economicamente atrasado, extremamente conservador e moralista. Na 

introdução de A mulher e a luta pelo socialismo, Cecília Toledo, explica em relação às 

mudanças legais que 

(...) desde os primeiros meses de sua existência, o Estado operário realizou uma 

mudança radical na legislação referente à mulher. Todas as leis que colocavam a 

mulher em uma situação de desigualdade em relação ao homem foram abolidas, 

entre elas, as leis sobre o divórcio, sobre os filhos naturais e sobre a pensão 

alimentícia. Foram abolidos também, no direito familiar, todos os privilégios 

masculinos ligados à propriedade. Dessa forma, a Rússia soviética, apenas nos 

primeiros meses de sua existência, fez mais pela emancipação da mulher do que 

o mais avançado dos países capitalistas em todos os tempos. Foram introduzidos 

decretos que estabeleciam a proteção legal para as mulheres no matrimônio. 

Através da ação política do Zhenotdel, o departamento feminino do partido 

bolchevique, as mudanças conquistaram o direito ao aborto legal e gratuito nos 

hospitais do Estado. Mas não se incentivava a prática do aborto, e quem cobrava 

para realizá-lo era punido. (...) A primeira Constituição da república soviética, 

promulgada em julho de 1918, deu à mulher o direito de votar e ser votada para 

cargos públicos. (TOLEDO, 2012, p. 18) 

 

A autora afirma que ―Lênin insistia em que o papel da mulher dentro da família 

era a chave de sua opressão”, por isso os bolcheviques convocaram Conferências das 

Operarias Sem Partido, com o intuito de que saíssem dos seus lares e participassem da 

vida pública. Para Lênin, apesar das ―leis libertadoras‖, as mulheres seguiam ainda como 

―escravas domésticas‖, porque essa atividade a ―oprimia, sufocava, embrutecia‖, 

continuava ―humilhada pela mesquinha economia doméstica‖, que a prendia à cozinha, aos 

filhos e lhe consumia as forças, num trabalho bestial, ―mesquinho, enervante, que 

embrutece e oprime‖. (Ibidem, p. 19) 

Além da compreensão sobre as tarefas para libertação social da mulher, os 

socialistas também se manifestaram de forma significativa no debate sobre as necessidades 

de combater as desigualdades também no campo das liberdades sexuais e afetivas. Nesse 

sentido, as questões que chegaram por meio da segunda grande onda feminista, já se 

faziam presentes, ainda que com pouca maturidade, entre as revolucionárias no início do 

século XX.  

Um exemplo importante pode ser visto em A nova mulher e a moral sexual, 

quando Alexandra Kolontai, elabora críticas a todas as formas de opressão e hipocrisia da 

moral social e sexual burguesas. Kolontai aponta as questões sexuais e amorosas como 

temas que não pertencem exclusivamente ao âmbito privado, mas de caráter 

essencialmente social. Para a autora, a relação de posse do homem sobre a mulher está 
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calcada na propriedade privada na qual a mulher figura como propriedade física e 

psicológica do homem. Em seu tempo, propôs o estimulo a novas sensações, a uma nova 

moral e a uma nova mulher. Para ela, essa construção deveria basear-se em três postulados: 

1) Igualdade nas relações mútuas – desaparecimento da auto-suficiência masculina e da 

servil submissão da individualidade da mulher; 2) Reconhecimento mútuo e recíproco de 

seus direitos, sem que nenhum dos seres unidos pretenda a posse absoluta do outro, 

supressão do sentimento de propriedade; 3) Sensibilidade fraternal; a arte de assimilar e 

compreender o trabalho psíquico que se realiza na alma do ser amado, que na sociedade 

burguesa só é exigido da mulher. (2000, p. 156) As inovadoras questões trazidas por 

Kolontai, ficaram adormecidas por um longo período, até que o importante feminismo da 

segunda quadra do século XX as trouxe de volta para o movimento das mulheres e os 

debates teóricos e políticos. 

O resgate das manifestações do feminismo socialista não pretende em nenhuma 

hipótese retirar ou eliminar a importância e o aporte político e teórico do feminismo pós 

1960, mas tão-somente almeja expressar com justeza a seriedade da contribuição teórica e 

militante do marxismo ao combate à opressão da mulher.  

O papel da segunda vaga ou segunda onda feminista para a luta emancipatória das 

mulheres, é indiscutível e, embora tenha se expressado com mais energia nos Estados 

Unidos e na Europa ela, assim como a luta sufragista, rapidamente se internacionalizou. 

Chegou ao Brasil através das mulheres que se encontravam no exílio – mulheres exiladas, 

e esposas e filhas de militantes exilados – basicamente na França. Durante o período do 

exílio foram formados agrupamentos de mulheres brasileiras nos Estados Unidos, na 

França. Dos coletivos formados na França, o primeiro a ser construído foi o Grupo Latino-

Americano de Mulheres em Paris, mas a mais importante organização foi o Circulo de 

Mulheres Brasileira em Paris, Segundo, PINTO
123

 (2003, p. 54) o grupo durou até 1979. 

As ideias do movimento autônomo de mulheres influenciaram decisivamente muitas 

mulheres que voltando ao país pretendiam reproduzir a radicalidade das feministas 

europeias. 

Com o retorno de algumas mulheres desses grupos se iníciou um processo de 

penetração para construção de organizações no Brasil. Contudo, as limitações impostas 
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 A autora apesar de possuir uma visão bastante limitada sobre a teoria e a militância marxistas, que pode 

ser observada em sua análise equivocada sobre a identificação do Circulo também com a luta contra a 

exploração de classe. Pronuncia a autora: ―Essas mulheres que defendiam a autonomia estavam ao mesmo 

tempo comprometidas com o ideário marxista, que reduzia a condição da mulher às formas de dominação 

presentes no modo de produção capitalista.‖ (PINTO, 2003, p. 55) Apresenta em seu estudo contribuições 

sobre a história do feminismo no Brasil.  
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pelo regime repressivo do governo Médici, deixavam pouco espaço para a atividade 

política do novo movimento. Uma particularidade desse período é que as propostas 

feministas não eram bem recebidas nem por setores da direita que as acusava de tentar 

destruir a família e nem por setores importantes da esquerda, que lutavam contra a ditadura 

e viam com desconfiança, como ―desvio‖ da luta central pela democracia e a contra a 

exploração de classe. Embora no interior da esquerda o setor dos trotskystas tivesse 

incorporado o debate do feminismo desde o seu nascedouro este seguimento do 

comunismo não era hegemônico no interior da esquerda mundial ou nacional 

prevalecendo, portanto, a posição conservadora do kremlin/stalinismo que era aquela 

detentora de visibilidade geral que pensava a mulher como a ―grande mãe”. Mas, sob a 

influência do Círculo o caráter ideológico do movimento tendia a esquerda, próximo à luta 

da classe trabalhadora. Segundo Celi Pinto, a ―Carta Política” lançada pelo Círculo no ano 

de 1976 dizia muito do seu perfil. 

―Ninguém melhor que o oprimido está habilitado a lutar contra sua opressão. 

Somente nós, mulheres organizadas autonomamente, podemos estar na 

vanguarda dessa luta, levando nossas reivindicações e problemas específicos. 

Nosso objetivo ao defender a organização independente das mulheres não é 

separar, dividir, diferenciar nossas lutas das lutas que conjuntamente homens e 

mulheres travam pela destruição de todas as relações de dominação da sociedade 

capitalista‖. (Ibidem, p.54-55) 

 

Sob a tensão entre uma vertente mais vinculada à luta de classes e outra que 

dedicava mais enfoque ao corpo e à sexualidade foi, a pouco e pouco, se construindo o 

feminismo brasileiro. As condições para que o movimento ganhasse força no país, vieram 

da combinação de dois fatores políticos importantes. Primeiro, o estabelecimento por parte 

da Organização das Nações Unidas - ONU da década da mulher (1975-1985) e do ano 

internacional da mulher (1975) e, segundo da decisão dos militares de iniciar uma 

―distensão controlada‖ das perseguições, torturas, assassinatos e exílios – entrada no 

governo do general Gaisel. Portanto, o movimento feminista que se origina fortalecido 

pelas condições sociais e políticas dos países centrais na década de 1960 e 1970, só 

consegue iniciar sua organização pública no Brasil a partir de 1975. É necessário 

considerar que entre as décadas de 1970 e 1980 aconteceu, especialmente, na América 

Latina um crescimento da participação das mulheres na PEA (População Economicamente 

Ativa) e com isso uma maior participação feminina na vida política e sindical. (TOLEDO, 

2008, p. 102) Nesse marco, se afirmaram as três principais tendências do feminismo 

contemporâneo: radical, socialista e liberal. 
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Até a década de 1990, o movimento passou por processos marcados pela 

repressão e pela dificuldade de consolidar-se como movimento autônomo, mas vinculado 

às lutas pela anistia e pelo apoio ao movimento das trabalhadoras nos sindicatos. Após esse 

período viveu um processo de profunda tensão pela institucionalização via inserção 

governamental através da participação em Conselhos. A participação nos conselhos dos 

governos altera a relação do movimento com o Estado, que em certa medida permanece até 

hoje. Entre o final da década de 1980 e toda a década de 1990 assiste-se a uma nova 

configuração. O movimento assume a forma profissional, se transformando em 

Organização Não Governamental e ―renunciando à identificação com seu grupo alvo‖, se 

transformando num feminismo de ―prestação de serviço‖ em substituição do papel do 

Estado.  

(...) as mulheres vítimas de violência encontram profissionais de saúde e da área 

jurídica para lhes dar apoio. Encontramo-nos aí diante de um tipo de organização 

que se espraiou ao longo da década de 1980 e dominou o movimento na década 

de 1990, isto é, o feminismo profissionalizado das Organizações Não 

Governamentais (ONGs). (Ibidem, p. 82) 

 

A respeito da profissionalização, parcela significativa dos movimentos de luta 

social se converteu em ONGs, os movimentos de prostituas são parte dessa mesma 

dinâmica de profissionalização, atrelamento e execução de políticas públicas que deveriam 

ser de responsabilidade do Estado. Atualmente o movimento feminista encontra-se 

dividido não somente em tendências, mas em formações organizativas distintas. Essa 

situação ocorre em decorrência do profundo atrelamento das instituições do movimento 

aos governos. 

Diante desse quadro geral e considerando as especificidades das principais 

concepções do feminismo se estabelece a interlocução entre a perspectiva da positivação 

da prostituição e, a crítica feminista aos costumes, padrões de normatização da 

sexualidade, subjugações e opressões à mulher de modo geral.  

Em essência, a crítica feminista, que se desenvolveu em torno da contraposição às 

relações de dominação dos homens sobre as mulheres, se posiciona contra a 

mercantilização dos corpos das mulheres. Essa radicalidade de posições abriu espaço para 

o questionamento dos impedimentos à livre disposição que as mulheres deveriam ter sobre 

o próprio corpo. Nessa perspectiva, as palavras de Lhamond (2009, p.234) ―Nosso corpo 

nos pertence‖, sintetizam as intenções que o movimento vem travando pela 

autodeterminação das mulheres.  
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A contribuição mais significativa do feminismo da segunda onda foi a crítica 

radical ao poder que a sociedade, dirigida pelo capitalismo patriarcal, imprimia sobre as 

mulheres, especialmente no que refere ao direito de dispor de seu corpo e da sexualidade. 

Nesse sentido, o movimento se pôs contra as normas sexuais vigentes, em suma, contra 

imposições feitas pela cultura e pela ideologia aos padrões de comportamento servil, 

incluída nessa crítica a constituição da heterossexualidade como sistema normatizador e 

apropriador da sexualidade das mulheres e a prostituição. 

Para o feminismo, de matriz socialista, desvincular a prostituição das formas 

extremadas de opressão, exploração, reificação e alienação, significa impor 

necessariamente uma derrota teórico-conceitual e, sobretudo político-programática; e, a 

quebra desse vínculo produziria impactos sobre os processos de luta emancipatórias, não 

somente das mulheres, mas de todo o gênero humano. Em outras palavras, desconsiderar 

os pressupostos históricos manifestos pela prostituição ao longo do tempo significaria 

atribuir uma leitura do fenômeno a partir do que se diz sobre ele, não do que ele é em sua 

materialidade, atribuindo primazia a ideia que o movimento das prostitutas faz sobre a 

prostituição não do que a prostituição é em sua manifestação histórico-concreta. Como 

consequência a alteração desse pressuposto exigiria uma modificação programática e uma 

nova prática política. Essa mudança de concepção representaria para os conceitos de 

sujeição, opressão e exploração sexual da mulher, uma ruptura da tradição teórico-política 

que associava a prostituição às formas mais extremadas de alienação humana. 

Considerando a concepção da positivação da prostituição, políticas de combate ao 

fenômeno, como as que foram aplicadas na Rússia em 1918, seriam consideradas como 

atos contra as mulheres e não a favor delas. E, a resolução do departamento feminino do 

partido bolchevique, tomada como política de Estado, seria considerada ao invés de 

libertadoras, castradoras das liberdades sexuais femininas. Observe-se o conteúdo da 

resolução segundo Toledo. 

A prostituição e seu uso eram descritos como ―um crime contra a camaradagem e 

a solidariedade, mas o Zhenotdel propôs que não houvesse penas legais para esse 

crime. Tentou atacar as causas da prostituição melhorando as condições de vida e 

trabalho das mulheres e deu início a uma ampla campanha contra os ―resquícios 

da moral burguesa‖ (TOLEDO, 2012, p. 18) 

 

Aprofundando as implicações da defesa de um possível caráter de positivação da 

prostituição, uma condição humana ineliminável por estar relacionado ao complexo 

universo da sexualidade e das fantasias sexuais, portanto um fenômeno ineliminável; as 

posições clássicas do feminismo vão no sentido de não aceitar como razão última da 
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sexualidade humana a satisfação sexual feminina através da satisfação dos desejos de 

outrem, como ocorre no contrato sexual patriarcal do sexo comprado. A sexualidade nesse 

sentido não pode ser percebida apartada da satisfação própria dos indivíduos em questão, 

nem tutelada pelo fetiche do dinheiro. Ao contrário, a possibilidade do exercício da uma 

elevação dos sentidos humanos a esfera da atividade sexual deve ser perseguida como 

forma de satisfação plena, de contato com a autenticidade genérica do ser. Como antípoda 

da compreensão naturalizada da prostituição, a sexualidade é construto social e histórico, 

está imperativamente determinada pela égide das relações que os indivíduos estabelecem 

entre si sob uma dada forma de existência; pautada por condições sociais de reprodução 

determinadas e mediadas por uma infinidade de complexos nos quais estão presentes: a 

cultura, a religião, a família, entre outros. A prostituição, sob o sistema do capital, se 

ergueu a partir de um longo processo de normatização repressora das dimensões sexuais, 

no qual a edificação coletiva dos usos do sexo se deu mediada por relações sociais de 

exploração e opressão. Para a perspectiva da libertação da mulher a prostituição é um 

elemento regressivo, representa largos passos atrás no caminho da emancipação. 

Sob o edifício das opressões se ergueu tanto a prostituição, quanto os padrões 

sexuais socialmente aceitos para as mulheres.  

regras e normas, variáveis de acordo com o as épocas e as sociedades. Essas 

regras e normas proíbem uma série de atos sexuais e prescrevem outros, e 

determinam as pessoas com as quais tais atos podem ou não e devem ou não ser 

praticados (LHOMOND, 2009, p. 231). 

 

 Para responder a justificação de que a prostituição é um desígnio natural e uma 

possibilidade de amor livre, Pateman pondera:  

A alegação de que a prostituição é uma característica universal da sociedade 

humana não se apoia unicamente no clichê ―a mais antiga profissão do mundo‖, 

mas também no pressuposto amplamente mantido de que a prostituição se 

origina da necessidade sexual natural dos homens. (...) Os defensores da 

prostituição frequentemente a apresentam como um exemplo de ―sexo sem 

amor‖, ou de satisfação dos desejos naturais. O argumento, no entanto, é um non 

sequitur. Defensores do sexo sem amor, e do que já foi chamado amor livre, 

sempre supuseram que a relação estivesse baseada na atração sexual mútua (...) e 

envolvesse a satisfação física mútua. O amor livre e a prostituição são polos 

distintos. A prostituição é a utilização do corpo de uma mulher por um homem 

para sua própria satisfação (...) utilização unilateral do corpo de uma mulher por 

um homem, em troca de dinheiro. (PATEMAN, 1993, p. 290-291) 

 

Desse modo, numa forma de sociedade hegemonizada pelo sistema capitalista-

patriarcal, a parceria erótica em geral, mas fundamentalmente aquela pautada pelo sexo 

comercial, impõe o estranhamento como condição essencial de sua natureza. E é sob o 

capitalismo que o patriarcado se converte numa ferramenta para a separação do gênero 

humano e a afirmação de instituições como a prostituição. A prostituição é extremamente 
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útil ao controle das mulheres e, ―ela é parte integrante do capitalismo‖. Comportando em 

seu interior além dos arranjos privados, um ―enorme e milionário comércio de corpos 

femininos‖. (Ibidem, p. 279) 

Quanto à emergência do movimento de prostitutas e o movimento feminista no 

Brasil, pode-se identificar uma relativa simetria temporal entre eles. Na realidade, ambos 

iniciaram seus processos de organização no período da ditadura militar. E ambos foram 

absorvidos pelo processo de institucionalização e profissionalização – assumindo papéis 

que deveriam ser tomados pelo Estado. Porém nunca houve uma boa interlocução entre 

eles. Em geral as diferenças predominaram em relação às convergências. Isso teve a ver 

com a posição política que cada um dos movimentos assumiu quanto à questão da 

legitimação da prostituição.  

Para o pensamento feminista, identificar a prostituição como uma ―questão 

social‖ e compreender o processo histórico de opressão sofrido pela mulher não significa, 

reduzir sua autoestima, mas possibilitar responder a problemas cruciais.  

A autora de Eu mulher da vida, ressalta que há um universo masculino e um 

feminino e que as mulheres não devem pretender ocupar os espaços dos homens. E ainda, 

que os homens são frágeis – ―A fragilidade dos homens me comove‖ (LEITE, 1992, p. 30). 

Acusa as feministas de racionalistas, que desejam conquistar coisas que são dos homens: 

―há coisas significativas que os homens conquistaram na história deles, e seriam tolos se 

abrissem mão.‖  

As feministas querem homogeneizar esses dois mundos, porque são incapazes de 

entender a diversidade. Quando uma mulher consegue um cargo historicamente 

masculino, passa a sofrer a competição natural da competência. Mas se entrar 

numa de ser melhor pelas regras puramente masculinas, vai se estrepar. Junto a 

isso, se pensar que é ―uma conquista das mulheres‖, vai se estrepar mais ainda, 

porque é sinal de perda individual de valor. (Ibidem, p. 31)  

 

 Essa lógica de pensamento expressa uma concordância quanto aos papeis 

socialmente destinados às mulheres na sociedade e ajuda a entender o porquê da defesa da 

prostituição. Ao dizer que ―os homens são frágeis e lindos‖ (Ibidem, p.28) e que as 

mulheres aproveitam dessa fragilidade chegando a ―ser covarde, por parte da mulher que 

bem sabe perceber e utilizar isso‖, a autora expressa que tem a centralidade, a primazia na 

relação, atribuindo a cada mulher individualmente a responsabilidade de cuidar do ―seu 

homem‖. 

O movimento de prostitutas que defensor da positivação critica duramente o 

feminismo. Através de sua principal dirigente e de seu jornal se contrapõe às concepções 

do feminismo radical e socialista sobre a prostituição, acusando-as de estarem 
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frequentemente permeadas por espectros maniqueístas, que em tudo enxergam a questão da 

contradição entre explorador e explorado, de opressor e oprimido. De modo que para a 

autora, o feminismo não percebe o enorme poder que as mulheres têm com os homens.  

Nós, mulheres, temos um baita poder com os homens. Um poder que não 

devemos deixar de lado: o da sedução. Mas algumas mulheres ficam 

excessivamente racionais, tentando competir no mundo dos homens com as 

mesmas armas deles, e perdem esse imenso poder de que dispõem. (LEITE, 

1992, p. 161) 

 

Por essa linha argumentativa, os diversos movimentos iniciam muito bem suas 

trajetórias para combater determinados preconceitos, todavia revogam sua coerência e 

assumem posturas dogmáticas, substituindo o preconceito que combatem por outro 

diferente. Leite, que se auto-intitula ‗feminista de outro tipo‘, deposita boas expectativas 

nas chamadas correntes ―pós-feministas‖, que hoje revisam suas posições clássicas acerca 

da prostituição e avançam no debate defendendo a positivação. Afastando-se do feminismo 

clássico, entende que competir com os homens no ―território deles‖ é desperdício de 

energia. Assim, critica as aspirações das feministas e questiona:  

Elas querem o que? Emparelhar com homem, fazendo o mesmo discurso, de 

maletinha e raciocínios iguais? Não tem nada a ver! A mulher é diferente! Tem 

buceta! Pensa muito diferente de um homem. (Ibidem, p. 161-162) 

 

E prossegue nesta linha censurando as pretensas intenções das feministas de 

homogeneizar os dois mundos. Segundo seu pensamento, esse intento demonstra a 

incapacidade de entender a diversidade.  

Durante muito tempo a sedução era a única arma da mulher. Quando é 

"esperta", quando sabe usar a sedução, a mulher leva o homem direitinho para 

onde quer, sem briga. O homem está sempre sendo levado por ela e não 

percebe. Nisso é ingênuo. O homem encontra o mundo prontinho para ele, 

enquanto a mulher tem que engendrar, conquistar. Aí vêm as feministas, com 

seu racionalismo, querendo ver as mulheres competirem com os homens da 

mesma forma, quando há campos em que não dá para competir
124

. Mesmo 

porque, há coisas significativas que os homens conquistaram na história deles, e 

seriam tolos se abrissem mão. (Ibidem, p. 31) 

 

A visão liberal do ―fazer-se a si mesmo‖, e de considerar problemas 

eminentemente sociais, como o problema das drogas, como questões unicamente 

individuais. Esse tipo de abordagem é frequente encontrado nos textos da autora, tanto em 

relação à visão quanto ao envolvimento das prostitutas com drogas, quanto as afirmações 

feitas de que esquerda enxerga em discussões públicas o tema das drogas como um 

problema de classe. Propõe em sua ideologia a autonomia absoluta dos indivíduos sobre si.  

[...]desmascaram os conceitos babacas de classes, porque tem que tratar com o 

individuo. [...] Na realidade, na zona tem de tudo, e no começo tudo é 
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aprendizado. Você pode se viciar em drogas ou não, ter cafetão ou não. Você 

está na vida por sua própria conta. É como diz a lei da vida: quem vacila, dança. 

(Ibidem, p. 31) 

 

Os movimentos feministas em suas diversas formas – feminismo burguês ou 

liberal, feminismo radical, feminismo marxista ou socialista – tanto no início do século 

XIX, quanto no final do século XX, demonstraram posicionamentos de combate ao 

patriarcado e às derivações ideológicas do machismo, que imputassem subjugação 

feminina. A intensificação da mercantilização do corpo da mulher e as iniciativas no 

sentido de subtrair a autonomia de sua subjetividade sexual também foram duramente 

confrontadas. O feminismo forjou-se na denúncia dos papéis sociais e culturais reservados 

às mulheres, construídas para assumir a condição de mãe ou de prostituta, enquanto 

funções elementares de sua existência. Propunha a mãe e a prostituta, se insurgir, se rebelar 

contra essas funções sociais, romper a obediência e a servidão às necessidades do 

casamento monogâmico, da satisfação dos ímpetos sexuais masculinos, em suma 

rompendo com os ditames patriarcais e com a exploração sexual, construindo uma 

identidade própria e liberta. Como o movimento feminista sempre possuiu uma 

característica poli-classista os temas relacionados a se libertar do capitalismo e da 

exploração nunca foram consenso. As posições e concepções feministas eram de 

contracultura aos papéis dicotômicos atribuídos à mulher e ao homem na sociedade. 

Algumas vertentes possuíam posição mais incisiva, outras mais brandas, mas de modo 

geral os posicionamentos eram relativamente próximos, sobretudo quanto à prostituição.  

Segundo Josette Trat
125

 (2009), os movimentos feministas questionaram  

(...) contradições essenciais da sociedade, nascidas tanto do desenvolvimento do 

capitalismo como da persistência até hoje da dominação masculina, que se 

exprime na divisão social e sexual do trabalho. As mulheres se mobilizaram ora 

em nome da igualdade, ora em nome de suas diferenças, sempre contra as 

―injustiças‖ de que eram vítimas, reclamando ao mesmo tempo o direito ao 

trabalho, à educação, ao voto e também à ―maternidade livre‖ desde o começo 

do século XX. Elas sempre reivindicaram sua identidade como seres humanos e 

sua liberdade. (TRAT, 2009, p. 152) 

 

Todavia, os feminismos, na atualidade, têm se posicionado de maneira 

extremamente tímida e por vezes confusa quanto ao apoio ao debate da positivação da 

prostituição. Essa mesma dificuldade pode ser percebida quanto às organizações de 

prostitutas. Essa timidez é decorrente de duas questões fundamentais: a primeira está 

relacionada à incipiente base teórica específica sobre o tema da prostituição, que possibilite 

uma discussão mais profunda a propósito de sua positivação; a segunda tem a ver com a 
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penetração das ideologias pós-modernas, ―do relativismo, sobretudo‖, produzidas pelo 

neoliberalismo, e sua profunda influência no interior do feminismo.  

Embora a maioria dos feminismos se posicione contra a prostituição, as pressões 

contemporâneas, vindas dos movimentos de mulheres prostitutas vêm exigindo uma 

revisão dessa tradição teórica e política, no sentido de aceitar a prostituição como uma 

atividade profissional positivada. Esse processo abriu uma ―crise‖ nas instituições e nas 

intelectuais que intervêm e pesquisam acerca das opressões produzidas pelo machismo nas 

sociedades capitalistas.  

Vale assinalar que as divergências não estão apenas no interior do feminismo. O 

próprio movimento de prostitutas não possui unidade em relação ao tema.  

A cisão entre as feministas já apresenta sinais tanto na militância cotidiana, 

quanto na teoria social. Identificamos uma expressão importante desse processo no livro 

lançado pelo feminismo, Dicionário Crítico do Feminismo, lançado no Brasil em 2009, por 

Helena Hirata. Esse dicionário se propôs apresentar as visões do feminismo sobre diversos 

temas. Todos os artigos, ou verbetes, possuem apenas uma visão cada, exceto a 

prostituição que é o único verbete do dicionário a receber tal tratamento. Nele estão 

apresentadas duas abordagens, duas análises diferentes para o fenômeno da prostituição. O 

fato de haverem dois verbetes para o mesmo tema, expressa a divisão, a falta de coesão 

teórica e política dentro do feminismo. Cada parte apresenta uma análise própria da 

prostituição. O primeiro, assinado por Claudine Legardinier, expõe a visão clássica: ―A 

análise feminista considera a prostituição a situação mais extrema da relação de poder 

entre as categorias de sexo‖ (2009, p. 198) e, o segundo, assinado por Gail Pheterson, 

expõe uma visão que propõe a profissionalização e rompe com a ideia exposta no verbete 

anterior: ―A troca de serviços sexuais por uma compensação financeira ou material pode 

ser caracterizada como prostituição, mas também pode estar presente em relações como 

namoros ou casamentos‖ (2009, p. 203) 

O primeiro verbete, de Legardinier, expõe uma postura radicalmente contrária à 

prostituição, relacionando-a a reificação da mulher e aos lucros capitalistas. Denuncia o 

papel do Estado e do mercado na exploração sexual. 

É comum tentar explicar a prostituição com base nas pessoas prostituídas, a 

ponta visível do iceberg. Longe de se limitar à pessoa que troca serviços sexuais 

por remuneração, a prostituição é, antes de tudo, uma organização lucrativa, 

nacional e internacional de exploração sexual do outro. Há muitos agentes 

envolvidos no sistema da prostituição: clientes, cáftens, Estados, o conjunto de 

homens e mulheres, pois essa instituição está fortemente enraizada tanto nas 

estruturas econômicas com na mentalidade coletiva. O conjunto de 

representações e mitos em torno da prostituição, que a encorajam e legitimam, é 
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um fator essencial. (...) Transformadas em objeto e então sujeitas à violência, as 

mulheres são coisificadas (...) Entre as feministas, muitas combatem a 

prostituição como uma violação dos direitos humanos, e até mesmo um crime 

contra as mulheres. (LEGARDINIER, 2009, p. 198-199) 

 

No segundo verbete, de Pheterson, a postura frente à prostituição é exposta no 

sentido de apoiar os interesses das mulheres prostitutas e aponta as divergências, internas 

ao feminismo, no interior dos vários países e em escala internacional. Nela a prostituição é 

entendida enquanto uma ―instituição que serve à regulação das relações sociais de sexo‖. A 

defesa da legalidade para a indústria da prostituição representaria nessa perspectiva um 

avanço não em direção ao fim da prostituição, que não comparece nessa análise como 

estratégia, mas em direção ao fim da  

(...) criminalização pelo Estado e contra o assédio policial às mulheres. 

Politicamente, identificando-se como ‗trabalhadoras do sexo‘, exigiriam o 

reconhecimento social e legal da prostituição como trabalho e das pessoas que 

fornecem serviços sexuais como cidadãs legítimas. (PHETERSON, 2009, p. 

205) 

 

Gail Pheterson prossegue em sua linha argumentativa afirmando que desde a 

década de 1980,  

(...) a tensão ideológica e estratégica entre aquelas [feministas] que reconhecem 

a prostituição como trabalho e aquelas que a definem como violência contra as 

mulheres tornou-se um ponto de cisão política feroz no âmbito do feminismo 

internacional. Enquanto as primeiras lutam ao lado das prostitutas contra as 

condições de exploração e de violência na indústria do sexo, as segundas lutam 

para que o Estado intervenha de maneira mais rigorosa para proibir a indústria. 

(Ibidem, p. 206) 

 

Pheterson ao apresentar o profundo – ―feroz‖ – desacordo presente no movimento 

internacional, apresenta o problema separando a polêmica entre aquelas feministas que 

estão ao lado das prostitutas e aquelas que em nome do fim da prostituição as ignoram. 

Essa abordagem não consegue manter uma fidelidade ao problema de conjunto, porque 

ignora que hoje ao lado do movimento das prostitutas que postulam a positivação da 

prostituição existe um conjunto de capitalistas, legais e ilegais, que tem muito mais 

interesse na dissolução das barreiras ao seu negócio do que no problema social que é a 

prostituição em sua versão mais extremada, o tráfico de mulheres para escravidão sexual e, 

a cada vez maior quantidade de mulheres pobres que procuram a prostituição como última 

alternativa para escapar da miséria e da violência social e sexista.  

Apesar das enormes contradições que sempre estiveram presentes no feminismo, 

desde suas primeiras manifestações, o que marcou de fato o feminismo foi seu caráter 

progressista. Defender o direito à liberdade do capitalismo moderno de contratar e de 
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oferecer serviços no mercado usando a mulher como mercadoria de troca está em 

dissonância com a história do feminismo. 

Pheterson utiliza um argumento inconsistente para defender a luta pelo 

estabelecimento da prostituição como profissão. A autora, ao comparar prostituição e 

casamento, como meios para ―troca de serviços sexuais por uma compensação financeira 

ou material‖, descarta uma discussão, cara ao feminismo, que é a exploração do trabalho 

doméstico. Pelo menos entre as mulheres da classe trabalhadora, esmagadora maioria na 

população mundial, essa assertiva não possui qualquer base material. Visto que, essas 

mulheres quando não acumulam dupla jornada assumem sozinhas todo o trabalho 

doméstico, além do cuidado das crianças, idosos e doentes; em outras palavras, assumem 

um trabalho social sem receber qualquer remuneração. Elas não trocam sexo por dinheiro, 

visto que as tarefas domésticas assumidas pelas mulheres isentam o Estado e as empresas 

da responsabilidade com a criação de creches, escolas integrais, restaurantes públicos, 

lavanderias públicas, entre outros. Todavia, é provável isso ocorrer nos casamentos da 

classe dos proprietários. Mas, esse fato não muda a natureza social da prostituição. O papel 

de esposa e mãe nas famílias pobres é tão intensamente pesado, que muitas vezes, torna-se 

a razão pela qual algumas jovens pobres, rejeitando esse destino, procurem a prostituição 

como alternativa. Vale inclusive salientar, que o fim do trabalho doméstico é uma bandeira 

cara ao feminismo, posição que ao que tudo indica, ainda não foi revisada.  

Essa confusão analítica em relação à prostituição e casamento, somente ocorre 

pelo desprezo que algumas correntes do feminismo têm em relação a categorias teóricas 

marxianas, essenciais para compreender a dominação da mulher. 

O setor do feminismo que defende o novo estatuto social para a prostituição, 

assim como o setor majoritário do movimento de prostitutas desconsideram que casamento 

e prostituição fazem parte do mesmo complexo dominador e alienante, que se 

complementam e suportam a família nuclear monogâmica e patriarcal, que são ―correlatos‖ 

e não excludentes. 

Resgatando a atualidade da afirmação de Beauvoir:  

(...) a prostituta não tem os direitos de uma pessoa; nela se resumem, ao mesmo 

tempo, todas as figuras da escravidão feminina. A baixa prostituição é um ofício 

penoso em que a mulher oprimida sexual e economicamente, submetida à 

arbitrariedade da polícia, (...), aos caprichos dos fregueses, presa dos micróbios, 

da doença e da miséria, é realmente degradada ao nível de uma coisa. 

(BEAUVOIR, 2009, p. 746) 
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Ao invés de procurar mudar hipocritamente o signo da prostituição, sem mudar as 

condições reais que a produzem e a mantém é necessário mudar as bases que a suportam e 

estimulam. 

Para que a prostituição desapareça, são necessárias duas condições: que uma 

profissão decente seja assegurada a todas as mulheres; que os costumes não 

oponham nenhum obstáculo à liberdade do amor. É somente suprimindo as 

necessidades a que atende que se suprimirá a prostituição. (Ibidem, p. 746) 

 

É necessário ao feminismo e às correntes que defendem a emancipação das 

mulheres combaterem não somente os efeitos da prostituição, mas a causa primeira de sua 

sustentação, a propriedade privada de todos os meios de produção, a divisão do trabalho, a 

alienação, a monogamia e o patriarcado, que constroem as bases sociais e culturais da 

desigualdade.  
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4.2 Perspectivas teóricas que suportam a tese da positivação da prostituição: um 

feminismo neoliberal 

 

Em que pese o início do debate dos anos 1970 sobre a prostituição, o que marcou 

decisivamente esse período foram, principalmente os profundos questionamentos do 

feminismo à ordem estabelecida. As lutas por demandas específicas agitaram o momento 

cobrando respostas às questões relacionadas à opressão, que em geral, não eram incluídas 

nas pautas reivindicatórias das lutas sociais. O ressurgimento do movimento feminista 

interrogou a naturalização da desigualdade entre os sexos e exigiu respostas às demandas 

produzidas pela opressão imputada às mulheres. O movimento das mulheres trouxe um 

impulso decisivo para definição de novos padrões de comportamento e valoração das 

práticas sexuais vigentes. Segundo afirma Marlene Teixeira
126

. ―Práticas antes 

consideradas perversão são ressignificadas e recolocadas, como uma preferência entre 

outras, enquanto expressões da sexualidade.‖ (TEIXEIRA, 2009, p. 69) 

No Brasil a emergência dos movimentos de prostitutas se deu em período similar 

ao dos demais países centrais e, a exemplo destes, trouxe consigo os mesmos 

questionamentos e reivindicações pretendidos. A força mobilizadora das mulheres 

prostitutas
127

 impulsionou o surgimento de diversas associações nos Estados e de entidades 

nacionais, que funcionaram como estímulo à luta pela regulamentação da prostituição 

enquanto política pública. Essas entidades, por força de sua existência, reclamaram um 

posicionamento dos movimentos de mulheres, especialmente os feministas, não somente 

quanto à defesa da integridade e dos direitos de cidadania das mulheres prostitutas, mas 

fundamentalmente em defesa do reconhecimento da prostituição como legitima.  

Nesse sentido, em um pleito por mudanças nas condições jurídico-políticas, para 

melhorar o exercício da prostituição durante o período da próxima copa do mundo de 

futebol em 2014
128

, a concepção mercadológica expressa pelas entidades de prostitutas em 

questão é elucidativa. Senão veja-se a citação do Jornal Beijo da Rua. 

A prostituição está inscrita no desejo, ela existe como elemento fundamental na 

cartografia afetiva das relações
129

. As putas estão aí, o sexo e a prostituição 

produzem capital, troca econômica, comercial. Não dá pra continuar negando a 
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dimensão econômica e afetiva desta troca como máquina de produção do desejo 

no regime capitalista. (Beijo da Rua, 2012, p. 11) 

 

Quanto à concepção de uma suposta satisfação mútua propiciada pela ―troca 

afetiva‖ na prostituição, a autora do Contrato Sexual, tece algumas considerações e 

apresenta a contradição em termos da concepção e estabelece uma comparação com as 

propostas sexualmente emancipatórias do ―amor livre‖. 

Os defensores do sexo sem amor, e do que já foi chamado de amor livre, sempre 

supuseram que a relação estivesse baseada na atração sexual mútua entre um 

homem e uma mulher e envolvesse a satisfação física mútua. (PATEMAN, 

1993, p. 291)  

 

De modo que, para a autora, o ―amor livre‖ e a ―prostituição‖ são polos 

inconciliáveis pela constituição de suas próprias naturezas existenciais. Nesse sentido, não 

é razoável imaginar a satisfação sexual da mulher numa relação sexual mediada pelo 

dinheiro uma vez que ela é o objeto da satisfação de outrem. Dito de outra forma, um 

cliente não paga a uma prostituta para se preocupar com a satisfação dela, em geral, ela é 

apenas o corpo e as forças para satisfação do desejo do comprador do serviço.  

O Jornal Beijo da Rua parte da constatação de que a prostituição é um fato. A 

partir desta constatação chega à conclusão de que é preciso reconhecê-la juridicamente 

conferindo-lhe legalidade e legitimidade para que as pessoas que dela vivem possam sair 

da marginalidade, do gueto e conquistar direitos cidadãos. Contudo, para que essa 

legalidade e legitimidade sociais sejam possíveis e o exercício da prostituição seja 

desempenhado sem repressões é preciso retirar os obstáculos à sua atuação.  

Essa perspectiva aponta como saída para os problemas jurídicos relacionados ao 

comércio dos corpos das mulheres os contratos entre clientes e prostitutas. A lógica 

contratualista possui a dimensão liberal na qual os seres humanos independentemente de 

classe, raça/etnia, sexo/gênero, orientação sexual, nacionalidade contraem entre si 

negociações iguais, nas quais o contrato de compra e venda se afigura como a base de 

―relação entre os indivíduos livres‖. Esse suposto elimina do seu horizonte determinações 

e mediações das relações sociais reais. Nesse caso, de subordinação e desigualdade. Pela 

lógica liberal, qualquer individuo é livre e igual para ―concordar em ser dominado por 

outro‖. Desse modo,  

O estabelecimento da dominação e da subordinação civis deve ser voluntário; 

tais relações podem ser trazidas à existência apenas de uma única maneira: 

através do livre acordo (...), o contrato se tornou o paradigma da obrigação 

voluntária. (Ibidem, p. 67) 
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É dessa forma que se comportam os contratos numa sociedade desigual. Logo, 

quem detém o poder determinante na relação contratual é o proprietário do dinheiro, que o 

não proprietário necessita. Mas, as determinações da sociedade possuem as condições para 

impulsionar indivíduos ―livres e iguais‖ a terem motivos – fome, abuso sexual, abandono, 

falta de perspectiva de vida – para se subordinar a outro. Diferente do escravismo, o 

contrato é a forma de ―sujeição civil moderna‖ 

Como outras formas de empreendimento capitalista, a prostituição é encarada 

como um empreendimento privado, e o contrato entre cliente e prostituta é visto 

como um acordo particular entre comprador e vendedor. Além disso, a 

prostituição é mantida em sigilo, apesar de sua escala industrial. (Ibidem, p. 279-

280) 

 

O Jornal Beijo da Rua, reivindicando a elaboração de Laura Agustín (2004), 

acerca da necessidade de rever os processos migratórios das trabalhadoras sexuais dos 

países do terceiro mundo para os países desenvolvidos traz considerações pertinentes para 

compreensão da visão positivada da prostituição. 

(...) o tema da prostituição costuma ser abordado em debates abstratos que, 

geralmente, omitem assuntos centrais como os desejos, as emoções e os 

sentimentos das pessoas envolvidas nas transações sexuais. Comumente 

prostitutas são retratadas como vítimas e clientes como exploradores, assim o 

debate se concentra em torno do questionamento: a prostituição deveria existir 

ou não? Nesse sentido, visando a romper com essa discussão abstrata e 

procurando levar em consideração a vida cotidiana das pessoas trabalhadoras do 

sexo (...). (Ibidem, p. 15) 

 

O debate acerca do desejo, das emoções e sentimentos deve ser feito considerando 

as individualidades como construções sociais e históricas, que por sua vez, saindo de 

qualquer abstração, estão articulados indissoluvelmente à forma como os homens e 

mulheres se reproduzem socialmente. Os processos alienantes que formam homens e 

mulheres não são abstrações são parte da materialidade concreta. E o encontro das 

mulheres com seus desejos, só pode ser atingido se superada essa materialidade, que impõe 

uma existência alienada tanto às mulheres em geral, quanto às prostitutas. A prostituição 

não proporciona à mulher um encontro com sua própria sexualidade, não a aproxima de 

uma relação igual com o seu par, nem elimina sua subalternidade sexual, ao contrário, 

suporta seus alicerces e a alimenta. Corroborando com Macedo (2007, p. 107), ―A 

subalternidade sexual configura-se como base da subalternidade da mulher em sentido 

mais geral.‖ Assim, faz parte da luta das mulheres superar a alienação imposta pela forma 

social dada pelo capital, na qual ela está inserida e na qual a prostituição não representa 

qualquer progresso, sendo tão-somente uma auto-alienação de outro tipo. Como afirma 

Lukács nesse debate: 
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A igualdade, porém deve ser conquistada antes de tudo através da luta no terreno 

específico no qual tem ficado bloqueada, no plano da própria sexualidade. A 

subalternidade sexual da mulher é certamente um dos princípios basilares da sua 

subalternidade em geral, tanto mais quanto as atitudes humanas que lhes 

correspondem não apenas são parte relevante na vida ideal e afetiva do homem, 

mas no curso de milênios foram profundamente incisivos na própria psicologia 

feminina e formaram sólidas raízes (LUKÁCS, in MACEDO, 2007, p. 107) 

 

Essa subalternidade sexual, combinada à divisão social e sexual do trabalho, 

aponta os caminhos para entender porque a prostituição tem tanta incidência entre as 

mulheres pobres, ou marginalizadas, ou vítimas de violência sexual. Porque na sociedade 

de classes nunca houve o mesmo índice de homens prostitutos, como há o de mulheres 

prostitutas mesmo que ambos compartilhem as mesmas condições de existência material. 

Mas, para Gabriela Leite, colocar o problema da opressão e das péssimas 

condições de vida das mulheres como elementos determinantes essenciais para a 

sustentação da prostituição na sociedade, significa o mesmo que dizer que as mulheres 

prostitutas não possuem protagonismo, nem autonomia para fazer suas escolhas. A autora 

rejeita completamente a ideia de que há um processo social no qual a mulher é, em geral, 

vítima das circunstâncias objetivas e subjetivas de sua existência, de seu lugar na sociedade 

patriarcal e capitalista. Para ela,  

Considerar-se vítima
130

 é perder autoestima e cidadania. Enquanto discutirem 

―segunda jornada de trabalho‖ e discriminação em separado, como vítimas e não 

como indivíduos plenos, as mulheres vão ter que esperar sentadas uma solução. 

Duvido muito que alguma mulher com plena consciência da sua cidadania tenha 

problemas dessa ordem com o parceiro. (LEITE, 1992, p. 32) 

 

Em sua lógica, a autora responsabiliza as mulheres por não conseguirem, através 

de seus próprios méritos conquistarem um lugar na sociedade. Trata as bandeiras do 

feminismo de igualdade como ―jargões‖ que impedem que ―homens e mulheres, se vejam 

como indivíduos, independentes do sexo e livres dos jargões machistas.‖ (Ibidem, p. 32)  

Segundo os movimentos da positivação, os ―debates abstratos‖ que condenam a 

prostituição destacam o pânico moral reforçado na sociedade pelos estudiosos que trazem 

uma visão moralista sobre prostituição e migração com fins ao exercício do trabalho 

sexual. Segundo a DAVIDA esses trabalhos acabam colaborando com a imposição de 

limites ao livre direito de as mulheres adultas engajarem-se voluntariamente na indústria 

do sexo, sem serem consideradas vítimas. O argumento da proteção aos direitos humanos 

das pessoas traficadas, válidos para os casos de tráfico, é utilizado para todos os casos 
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considerados suspeitos, desconsiderando o Protocolo de Palermo
131

 que define o tráfico 

enquanto deslocamento realizado mediante coerção.  

Conforme ressaltam autores do Grupo DAVIDA (2005), essa situação decorre 

do fato de que alguns ativistas e estudiosos concentram seus esforços em 

desvendar grandes abstrações, tais como imperialismo, globalização, racismo, 

direitos humanos, sem relacionar esses temas à vida cotidiana das pessoas que 

migram com intenção de prestar serviços sexuais em outros países. (Ibidem, p. 

15) 

 

Para a RBP e o Davida, nas entrelinhas do combate ao tráfico de pessoas estão 

presentes mais do que ações de repressão às máfias, estão encobertas estratégias que 

buscam reprimir a prática da prostituição, negando a autodeterminação das mulheres e 

demais pessoas que ―migram, ao assumir como tráfico situações de auxílio à migração 

ilegal ou à prostituição voluntária‖. Dessa forma são aumentadas as possibilidades de não 

ajudar as pessoas que estão concretamente em perigo. (Ibidem, p. 13)  

A RBP e Davida pretendem distinguir a prostituição, da exploração sexual e do 

tráfico de pessoas. Na concepção das entidades, as questões descritas se diferenciam em 

conceito e finalidade umas das outras. Não cabendo à prostituição a definição de 

―expressão da questão social‖ como cabe à exploração sexual e ao tráfico. A exploração 

sexual se caracteriza como violência praticada contra criança, adolescente ou incapaz; o 

tráfico de pessoas também é caracterizado pelo uso da violência, ao passo que, conforme as 

entidades, na prostituição não são freqüentes o uso da força, devendo a prostituição ser 

caracterizada apenas como a comercialização de serviços sexuais de forma consentida. Não 

obstante, as trabalhadoras do sexo devem ser consideradas cidadãs com direitos humanos, 

civis, sexuais e trabalhistas não como vítimas, como ocorre nas abordagens feministas. Ao 

contrário, a partir da perspectiva da RDB e Davida a  

(...) prostituta deixa de ser percebida como vítima [carente da assistência do 

Estado] e passa a ser compreendida como sujeito capaz não apenas de concordar 

e negociar, mas também de identificar, se opor e transformar relações de poder. 

(Ibidem, 14) 

 

A ideia de construir uma nova identidade, que retire as prostitutas do gueto, 

fomentador de estigmas e vitimizações, impõe intervenções políticas no sentido de mostrar 

que as prostitutas são parte da sociedade. Esse viés levou o movimento das trabalhadoras 

sexuais a rever as parcerias históricas que as organizações de prostitutas tinham com o 

governo no sentido das políticas de prevenção das DST/Aids e hepatites virais. O intuito de 
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se afastar do eixo de intervenção em saúde revela a determinação em mudar a estratégia de 

organização das prostitutas. A partir de 2011 as organizações passaram a visitar as zonas e 

boates para falar prioritariamente de auto-organização, direitos trabalhistas e humanos das 

prostitutas desligando-se da representação de foco de doenças sexualmente transmissíveis.  

Não podemos continuar fazendo um trabalho confinado às políticas de Aids, a 

reforçar o estigma, a vitimização e o controle sanitário das prostitutas, o que se 

contrapõe aos princípios da Rede, de autonomia, acesso integral e 

principalmente de identidade. (Idem, 2011, p. 5) 

 

Romper as parcerias que se estabeleceram com os vários níveis de governo desde 

1989
132

 representa, em larga medida, se afastar dos dois principais horizontes que os 

projetos abriram, contribuindo positivamente com a organização das prostitutas e 

negativamente com o estabelecimento de relações de dependência financeira com o 

governo. Do ponto de vista mais geral, essa parceria com o governo gerou uma ideia que 

associava a atividade das prostitutas com as doenças sexualmente transmissíveis. Segundo 

Flávio Lenz, jornalista do Beijo da Rua e membro do coletivo Davida, os projetos e 

parcerias 

De um lado, criaram oportunidades de financiamento e ações, contribuíram para 

organizar legitimar e dar visibilidade ao movimento de prostitutas: ―...é no 

contexto da epidemia da AIDS que o coletivo social consegue se situar, a 

princípio, como um sujeito político de direitos‖ (MELLO, 2007, p. 20
133

). De 

outro, causaram dependência financeira e reforçaram o estigma da associação 

com doenças sexualmente transmissíveis, inclusive quando prostitutas 

―capacitadas‖ na metodologia de educação pelos pares preferiram assumir-se 

como ―multiplicadoras de informação‖ ocultando a ―identidade deteriorada‖ 

(GOFFMAN, 1988
134

) de mulher e puta. (Idem, 2012, p. 25) 

 

Gabriela Leite reivindica  

(...) uma mudança de mentalidade dos setores ligados à saúde, especialmente o 

governo, quanto às doenças sexualmente transmissíveis. Nenhuma ação 

educativa nessa área vai dar certo enquanto eles não saírem do esqueminha 

burocrático, enquanto eles não se livrarem do preconceito e passarem a atuar na 

comunidade através dos empreendedores que há em todo grupo social. Ou seja, 

quem melhor pode informar e orientar a prostituta em relação a esses problemas 

é outra prostituta. (LEITE, 1992, p. 144) 

 

No que concerne ao atendimento de saúde às prostitutas, LEITE (1992), defende 

que este seja garantido através do sistema público de saúde, apesar de seus problemas, pois 
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um atendimento localizado nos pontos de prostituição reforçaria a ideia de gueto e 

fortaleceria o preconceito. No mesmo sentido, protesta contra os preconceitos e 

discriminações sofridos pelas prostitutas nos postos de saúde e alerta para a capacitação de 

atendentes, médicos e demais profissionais da área. 

A relação apresentada por LEITE (1992), no que diz respeito ao envolvimento do 

movimento com o Estado deve ser de aproximação, sem crítica indiscriminada ao governo. 

Segundo a principal dirigente da RDB, Davida, Beijo da Rua e Daspu, essa postura seria 

importante para evitar, entre outras questões, o isolamento do movimento. As pretensões 

seriam de influir, atuar e participar, considerando que ―o problema não é do governo, é 

nosso.‖  

A maioria das pessoas ainda vê o Estado como o grande pai, que deve fazer 

todas as coisas. Mas a estrutura que já está aí precisa ser melhorada e não, pura 

e simplesmente descartada. (...) Faço questão de ter uma boa relação com o 

Estado, do terceiro escalão para baixo, onde estão os bons técnicos do 

governador, com quem tenho ótima conversa. O resto, primeiro e segundo 

escalão, é política. Raramente chego ao segundo escalão; ao primeiro nunca 

cheguei, mas não teria o menor preconceito em chegar. Se for preciso, até desço 

aquela rampa do palácio em Brasília, sem grilo nenhum; não dizem que puta é 

rampeira? (LEITE, 1992, p. 147) 

 

A ideia de que a consciência da cidadania feminina e a autoestima são capazes de 

colocar a mulher em outro patamar está repetidas vezes presente nos argumentos de Leite.  

Considerar-se vítima é perder autoestima e cidadania. Enquanto discutirem 

"segunda jornada de trabalho" e discriminações em separado, como vítimas e 

não como indivíduos plenos, as mulheres vão ter que esperar sentadas uma 

solução. Duvido muito que alguma mulher com plena consciência da sua 

cidadania tenha problemas dessa ordem com o parceiro. (GABRIELA LEITE, 

1992, p. 32) 

 

Não comparecem nas reflexões perspectivadas por Gabriela Leite, os perfis dos 

indivíduos sociais que compõem o universo da prostituição. Contudo, não é difícil 

identificar quem são esses indivíduos. Pesquisas empíricas e matérias jornalísticas no 

Brasil mostram que o mercado do sexo é abastecido em sua imensa maioria por mulheres, 

especificamente pobres, negras ou mestiças, residentes nas periferias das grandes cidades e 

em cidades interioranas, com níveis baixos de escolaridade, ou seja, que compõem a legião 

de oprimidas pelos grilhões da propriedade privada e do patriarcado. Dos poucos homens 

que estão ―na vida‖, a maioria possui uma identidade feminilizada, não nos referimos aqui 

apenas à aparência, mas ao ser por estes reivindicado, como no caso das trans – travestis, 

transexuais, transgêneros – a outra parte que não tem identidade feminilizada é de gays que 

fazem programas prioritariamente com homens considerados heterossexuais. Essas 



165 

 

constatações indicam que conceitos como desigualdade de classe, opressão de gênero e 

opressão racial não tem espaço na analise proposta pelas entidades pesquisadas. 

Em seu livro, Leite (1992), explicita o juízo que faz a respeito da relação da 

prostituição com a pobreza e com o mercado, afirmando a existência de ―milhões de 

questões mais complexas que envolvem a prostituição que vão além da pobreza e do 

mercado. As fantasias sexuais do homem também são uma questão importante. (LEITE, 

1992, p. 166) 

 

Embora Leite identifique que não são apenas o mercado e a pobreza que levam as 

mulheres para prostituição, o seu horizonte teórico acaba limitando sua análise e 

abordando as fantasias sexuais dos homens como questão importante, sem considerar 

nenhuma dimensão da opressão em sua reflexão.  

Carole Pateman (1993), problematiza a reconceituação proposta e, assegura que 

não há nela qualquer caráter positivo para as mulheres, ainda que mínimo, já que na  

(...) estrutura da instituição da prostituição, as ―prostitutas‖ estão submetidas 

aos "clientes", exatamente como as "esposas" estão submetidas aos 

"maridos", na estrutura do casamento. (PATEMAN, 1993, p. 286)  

 

A autora propõe retirar o homem do centro das práticas sexuais exercidas pelas 

mulheres. E responde a questão apresenta por Leite.  

O problema da prostituição torna-se então envolvido na questão de por que os 

homens reivindicam que os corpos das mulheres sejam vendidos no mercado 

capitalista. A história do contrato sexual também dá a resposta; a prostituição 

faz parte do exercício da lei do direito sexual masculino, uma das maneiras 

pelas quais os homens têm acesso garantido aos corpos das mulheres. (Ibidem, 

p. 285) 

 

A cafetinagem também é ponto divergente entre as perspectivas em debate. 

Enquanto para as feministas esta prática se constitui enquanto problema, no qual há a 

exploração do trabalho sexual das mulheres pelas cafetinas e cafetões, para Gabriela Leite, 

a RDB e a Davida a relação entre a cafetina ou cafetão e as mulheres prostitutas 

corresponde às demais relações de exploração do trabalho existente na sociedade 

capitalista, relação comum de patrão-empregado. 

Pateman (1993) se posiciona contra a positivação da prostituição, mas alerta para 

a defesa das mulheres que estão expostas à indústria do sexo. Afirma que assim como 

defender direitos ―sindicais‖ não significa proteger a conservação do trabalho assalariado 

sob o capitalismo, do mesmo modo, defender direitos para as prostitutas não significa 

defender a prostituição e, conclui assegurando que considerar a prostituição um trabalho 

como outro qualquer, implícita ou explicitamente, sugere não haver problema com a 
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prostituição. Para a autora, rejeitar a prostituição não significa rejeitar a prostituta, como 

costumam acusar os defensores da prostituição. E, faz uma analogia pra explicar seu 

posicionamento. 

Quando os socialistas criticam o capitalismo e o contrato de trabalho, eles não o 

fazem porque desprezam os trabalhadores, mas porque eles são os defensores 

dos trabalhadores. (...) Argumentar que há algo de errado com a prostituição não 

implica necessariamente um julgamento desfavorável das mulheres que fazem 

esse trabalho. (Ibidem, 1993, p. 285) 

 

No limite, a conclusão de que não há nada de errado com a prostituição, que não 

possa ser também observado em outras modalidades de trabalho no capitalismo, expõe os 

limites do espectro de alcance da proposta de positivação da prostituição e por 

consequência dificulta a interlocução entre os movimentos e seus horizontes. Universalizar 

a defesa da instituição social da prostituição pressupõe uma vez mais recolocar suas 

manifestações próprias ao longo da história, identificando-as não como um problema das 

mulheres ou dos homens, mas de um conjunto de relações complexas que tem 

determinantes sócio-históricos calcados na propriedade privada e no patriarcado.  

A tomada de uma consciência cidadã por parte das prostitutas, como afirma Leite, 

dificilmente será suficiente para responder aos dilemas relacionados à violência, ao 

estigma, à discriminação e à exploração a que estão expostas sistematicamente. Nesse 

sentido, não é o bastante ser ―esperta‖ como afirma a autora de Eu mulher da vida: 

―Quando é "esperta", quando sabe usar a sedução, a mulher leva o homem direitinho para 

onde quer, sem briga
135

.‖ (LEITE, 1992, p. 31) Definitivamente, seria é esse o problema 

das mulheres na sociedade capitalista e patriarcal.  

 No marco da profissionalização da prostituição e de sua regulamentação, podem 

ser observados equívocos teóricos e políticos, que só privilegiam a indústria do sexo e 

impõe as mulheres a uma atividade que a liga diretamente ao que há de mais conservador e 

retrogrado produzido pela humanidade.  

A partir de uma discussão ideológica de mudança moral a RDB, Davida e Gabriela 

Leite, junto a empresários e políticos, propõem uma adaptação das mulheres às 

transformações operadas na materialidade postas pelo neoliberalismo. Não é possível 

atribuir à prostituição uma natureza de positivação, se ela é ontologicamente negativação 

pela função social que cumpre no processo da reprodução social. A impossibilidade da 

positivação da prostituição não é apenas para as mulheres, mas em sentido humano-

genérico é também para os homens. No real, a positivação se apresenta como justificação 

                                                 
135

 Os grifos não contam no original. 
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ideológica para ajustar a prostituição às necessidades do capital em sua etapa neoliberal e 

decadente do mundo globalizado.  
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4.3 Contradições presentes no debate da positivação da prostituição 

 

No capitalismo moderno e patriarcal a prostituição se apresenta [em essência] 

como mediação necessária, junto a alguns outros arranjos sexuais como o casamento, ao 

livre acesso dos homens aos corpos das mulheres. Segundo Pateman (1993, p. 280), a 

sociedade dirigida pelos homens construiu ao longo de sua história mecanismos para 

acessar os corpos das mulheres. Embora os casamentos hoje não representem o que foram 

há cerca de 50 anos atrás, a família nuclear conserva sua utilidade essencial como núcleo 

privado da sociedade de classes. Na família nuclear são reproduzidos os valores que 

fomentam a cultural e a ideologia, formadora das pessoas que somos, sobretudo, para 

conservar a ordem social dominante – do individualismo. Inclusa nessa lógica está a 

prostituição, que mesmo aparentando encontrar-se em desacordo com a ordem da família 

nuclear e com seus valores, na verdade é sua outra metade. E, a história demonstra sua 

relação imbricada com a família. Em outras palavras, a prostituição é mantenedora, junto 

ao casamento, do status quo que permite ao homem acessar irrestritamente a mulher, 

contemporaneamente obter lucros e preservar a ordem. 

Historicamente a prostituição nunca foi combatida de forma consequente pelas 

autoridades que dirigiram as sociedades até os dias atuais, o que se pretendia era a 

―abolição dos aspectos mais visíveis da prostituição‖ (PATEMAN, 1993, 290). Ao 

contrário, ela sempre foi preservada. Observa-se que, na sociedade escravista, usavam-se 

as mulheres escravas para satisfação sexual dos cidadãos e para a acumulação material dos 

proprietários de escravos; na sociedade feudal os jovens violentavam e agrediam as moças 

pobres, mulheres viúvas e abandonadas, e, os senhores feudais aproveitavam-se de sua 

condição de servas pobres para aliviar seus ímpetos sexuais, e, a igreja preservava e 

lucrava com a prostituição, mas condenava ao inferno as prostitutas; na sociedade moderna 

é acentuado o processo de exploração e não apenas a força de trabalho da mulher é 

convertida em mercadoria, mas ela mesma também, e, o comércio do sexo adquire os 

traços do sistema, industrializou-se. A análise que pode parecer controversa possui uma 

lógica dialética, na qual está articulada a negação da sexualidade às mulheres e uso das 

mulheres para satisfazer a sexualidade dos homens.  

Na realidade as mulheres que exerceram a prostituição – exceto, em um dado 

período da antiguidade – foram perseguidas, humilhadas, segregadas e o estatuto social da 

atividade foi de negativação. É premente buscar na origem e nos fundamentos da opressão 

da mulher os elementos, as determinações e mediações que explicam porque a prostituição, 
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mesmo com status de negativação social foi funcional aos sistemas passados e, porque sua 

positivação na contemporaneidade continua a servir exclusivamente aos imperativos do 

sistema. 

A repressão sexual, gerada pelas relações restritivas dos arranjos da família 

monogâmica – contra os casamentos por grupo – produziu uma deformação no contato 

sexual genérico-humano. A prostituição é a expressão social dessa deformação. A classe e 

o sexo social dominante – o homem proprietário – conseguiram conservar, ainda que de 

forma limitada as possibilidades de práticas sexuais diversas, e a prostituição foi desde o 

seu nascedouro essa forma necessária ao sistema. Contudo, com a complexificação da 

sociedade e o surgimento da mercadoria se aprofundou a relação mercantilizada desse 

contato [contrato] e a ele foi agregado o elemento da exploração sexual direta das 

mulheres, agora mediado prioritariamente pelo dinheiro. 

Portanto, a prostituição não surge, nem se afirma na sociedade patriarcal 

dividida em classes como contraposta ao casamento, como as ideologias mistificadoras 

tentam mostrar. À classe dominante não interessava que todas as mulheres estivessem 

livres para desenvolver a sua sexualidade, nem mesmo as prostitutas. Estas últimas podem 

exercer uma sexualidade mais ampla, mas dentro de dado limite, desde que seja para 

satisfação do homem [cliente ou explorador] na prostituição.  

É pela necessidade do controle sobre o sexo feminino que se dá a repressão às 

prostitutas e às demais mulheres. Mas ao mesmo tempo, como a outra face da moeda, as 

condições materiais de existência [o pauperismo] e o uso da violência, garantiram e 

garantem um contingente considerável de mulheres dispostas a assumir essa tarefa social. 

As ideologias moralistas servem ao propósito de dar a cada parte das mulheres – privadas e 

públicas –, uma função: umas são esposas, filhas, irmãs outras prostitutas. Ao capital não 

interessa o fim da prostituição, como não interessa o fim da família nuclear. Por mais 

diversificadas que sejam as configurações das ―novas‖ famílias do século XXI, elas se 

mantêm como núcleos privados que impedem a socialização humano-genérica.  

Como se pode ver, o moralismo precisou se enraizar na cultura social como 

expressão ideologizada da condenação à atividade sexual pelas mulheres, para com isso, 

conseguir seu propósito original de permanência da prostituição, e, de controle da 

sexualidade feminina. A limitada liberdade sexual das prostitutas está condenada pela 

alienação produzida no seio do ato sexual mediado pelo dinheiro. A cruel perseguição 

moral sofrida pelas prostitutas é parte dessa complexa engrenagem.  



170 

 

A liberdade sexual das mulheres, ainda que limitada pelo desenvolvimento 

humano, somente se processou nas sociedades comunais primitivas, pois não havia a 

propriedade privada, nem a divisão social do trabalho, consequentemente, portanto 

também não havia o controle social masculino, nem sobre as mulheres, nem sobre a 

totalidade social. 

A proposição da maioria dos movimentos de prostitutas, com maior visibilidade 

para Rede Brasileira de Prostitutas e DAVIDA, consiste fundamentalmente em retirar a 

prostituição de sua conceituação clássica de ―extrema expressão da opressão e exploração 

sexual da mulher” para introduzi-la no leque das profissões socialmente aceitas como 

alternativa de atividade laboral possível, tão inserida nas relações sociais de trabalho 

como qualquer outra profissão.  

Considerando que a prostituição é um fenômeno social determinado, que surge 

como mediação da imposição de uma derrota à liberdade sexual do gênero humano, 

especialmente da mulher, e, que sua sustentação obedece à manutenção do imperativo da 

propriedade privada e da divisão social do trabalho. Subtrair a crítica da prostituição como 

a mais ―extrema expressão da opressão e exploração sexual da mulher‖, em benefício da 

perspectiva que pretende a prostituição não somente como natural, inevitável e 

insuperável, mas efetivamente positiva, representaria uma segunda derrota teórica e social 

imposta pela dominação masculina ao conjunto das mulheres. 

A prostituição tende a assumir as determinações econômico-sociais dos países 

onde é exercida, por essa razão a condição de uma prostituta, não apenas de remuneração, 

mas do tratamento em geral varia de acordo com situação geral da sociedade e das 

mulheres em seu interior, em outros termos seria como igualar todas as prostitutas em um 

só grupo homogêneo, com projetos políticos similares. Mas, o real demonstra que essa 

possibilidade é tão ilusória quanto igualar os interesses de capitalistas e trabalhadores. As 

prostitutas de luxo não partilham as condições de trabalho que as prostitutas que batalham 

nas ruas das cidades pobres ou nas estradas do país. Do mesmo modo, as cortesãs jamais 

partilharam a prostituição vivida pela escrava da antiguidade.  

Como a perspectiva da positivação retira de seu horizonte teórico-político os 

problemas relacionados à opressão e à exploração, como violência sexista, pobreza, baixos 

salários, acaba forçando uma universalização profissional atribuindo o mesmo significado 

social a  

(...) atividades tão díspares quanto, digamos, a prostituição religiosa na Antiga 

Babilônia, a venda de corpos de mulheres carentes em troca de comida para elas 

próprias e seus filhos, a ―escravidão branca‖(...) Não há nada de universal na 
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prostituição como um grupo específico de trabalhadores assalariados 

especializados em determinado tipo de trabalho, ou uma profissão especializada, 

dentro da divisão capitalista do trabalho. (PATEMAN, 193, p. 287-288) 

 

O impedimento de unificação do gênero humano não reside fundamentalmente 

nas diferenças entre homens e mulheres, mas na inconciliável harmonia entre a 

manutenção da propriedade privada e a conservação da opressão feminina. No limite, é 

condição necessária a supressão da opressão também a supressão da própria propriedade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos acerca das sociedades comunais mostraram que a importância do 

advento da propriedade privada dos meios de produção e a constituição da família como 

unidade privada de produção, consolidada através de uma estruturação monogâmica foi 

essencial para que fosse possível a existência da prostituição. A rigor, a prostituição se 

confirmou nas primeiras formações sociais enquanto um correlato do casamento. Peça 

fundamental na engrenagem da nova sociedade baseada na divisão em classes e na divisão 

social do trabalho. O fim das sociedades comunais representou o início de um período de 

opressão social e sexual que dura até os dias atuais.  

O desenvolvimento social do escravismo aprofundou a condição original vivida 

pela mulher, com o agravante da combinação histórica entre opressão e exploração. O 

florescer da filosofia, das ciências, das artes se fundou sobre as bases da escravidão dos 

produtores/as e mulher doméstica. Conhecer esse período possibilitou desmistificar os 

antecedentes da prostituição antiga, aludida por defensores da prostituição como a forma 

ideal de prostituição, na qual estava expressa a liberdade. As investigações demonstraram 

que não houve prostituição liberta em nenhum dos tempos históricos analisados. Inaugura-

se, sobretudo nessa fase, a intervenção do Estado em dois sentidos: primeiro de extração 

direta de lucro através da exploração da prostituição e de forma indireta cobrando impostos 

às prostitutas.  

O feudalismo agregou a satanização da sexualidade e do sujeito feminino. Nesse 

período, entretanto verificou-se uma relação de hipocrisia que não compareceu nos 

períodos anteriores. Com a vida fragmentada dos feudos não se verifica durante quase a 

idade média um poder de Estado centralizado capaz de cumprir o papel que o Estado grego 

cumpriu, contudo, a Igreja Católica, maior proprietária de terra do medievo se incumbiu de 

explorar as mulheres e aproveitar-se de sua miséria material.  

O início da modernidade apresenta às mulheres prostituídas o período da mais 

severa perseguição social. É a partir desse período que ela deixa de ver somente vítima da 

desigualdade e da injustiça e passa à condição de criminosa. As mulheres a partir das novas 

formas de produzir são inseridas na sociedade não somente como mercadoria força de 

trabalho, mas também como todo o seu ser. Nesse sentido, o capitalismo opera uma 

mudança qualitativa com relação à concepção acerca do ser social da mulher. A 

mercantilização se efetiva, o desemprego joga as mulheres na miséria e setores já 

embrionariamente organizados começam a explorar a prostituição.  
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Cada passo civilizatório no campo da produção de excedente correspondeu a um 

grau mais elevado de barbárie agregado à prostituição essa caracterização se apresentou 

como tendência social da prostituição. As formações históricas demonstram que até a 

chegada do capitalismo contemporâneo, os traços de continuidade no que se refere às bases 

de sustentação da prostituição se mantem, em outros termos, as mulheres continuam reféns 

do lar e do trabalho doméstico, dominadas pelo poder do patriarcado, mas agora sendo 

percebida pela sociedade e por si mesma como passíveis de serem mercantilizada.  

Enquanto o capitalismo viveu seus tempos de glória – sem desconsiderar as crises 

cíclicas que intercalaram cada período – a prostituição foi tratada como uma atividade 

econômica, permanente, mas mantida às margens da estrutura da economia central. Foi a 

partir da crise iniciada nos anos de 1970 que a prostituição começou a assumir um lugar 

importante na economia principal. A prostituição se insere no bloco que comporta duas 

formas jurídicas combinadas, uma lícita, prevista legalmente e socialmente aceitável e uma 

ilícita, moralmente condenável exercida em larga escala. Acompanhadas à prostituição 

podemos identificar mais duas atividades ilícitas, altamente rentáveis na atualidade, o 

mercado de armas e de drogas. Ponderados esses elementos, não seria razoável concluir 

que haja por parte do capitalismo, em sua etapa neoliberal, interesse na alteração do 

estatuto social da prostituição de negativação – moral e socialmente condenável – para um 

estatuto de positivação aceito globalmente.  

Isso ocorre, porque a legalidade e a ilegalidade do emprego da prostituição na 

contemporaneidade não são antagônicas, sequer disputam entre si as fatias do mercado. 

Essas duas formas jurídicas se complementam mutuamente, num processo ―desigual e 

combinado‖ para o bom desempenho global do comercio do sexo. As jovens traficadas da 

América Latina, de alguns países do Leste Europeu, da África e de regiões da Ásia, servem 

perfeitamente à prostituição legal que é exercida na Alemanha e na Holanda, ou essas 

jovens (mulheres e transexuais) podem ser encaminhadas para o largo comercio sexual 

italiano ou espanhol.  

Portanto, para que a valorização do valor se concretize na exploração sexual, não 

é imperiosa a positivação com a consequente descriminalização da atividade em todos os 

países, essa defesa vai se concretizando de acordo com os interesses materiais postos e, é 

por essa razão que não há por parte dos capitalistas um empenho para alterar o estatuto 

social da prostituição no Brasil, nesse momento histórico. Essa análise não elimina a 

possibilidade de a depender da necessidade conjuntural de expansão desse mercado, sejam 
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solicitadas mudanças nas legislações dos países que momentaneamente não adotam o 

modelo de liberdade total para exploração sexual.  

 O fundamental dessa discussão é compreender que, não há por parte dos 

empresários que exploram a prostituição interesse em assegurar melhores condições de 

vida para as mulheres que prestam serviço de natureza sexual. Inclusive, porque se 

configura um contrassenso em relação à retirada de direitos em escala global praticada pelo 

neoliberalismo desde o segundo quarto do século XX.  

Como problematizamos neste estudo, defender uma positivação, transformação 

do estatuto social da prostituição, significa deixar o caminho aberto para que os interesses 

do capital não encontrem obstáculos quando lhe for interessante mudar a forma de 

exploração das mulheres prostituídas. 

Não é porque a prostituição seja hoje interessante para rentabilidade do capital 

que esta tenha deixado de ser uma expressão da “questão social‖, requisitando sua 

manifestação de resposta no campo da luta social – combatendo a condição de 

subalternidade da mulher na sociabilidade de classes – e das políticas sociais do Estado. 

Assim, atribuir naturalização à prostituição representa abrir mão de um acumulo teórico e 

político conquistado ao longo de décadas de luta política contra a opressão e a exploração 

extrema imputada pela sociedade de classe às mulheres. Significa desconsiderar que hoje, 

segundo dados de órgãos como a Organização das Nações Unidas, as mulheres são os mais 

pobres entre os pobres, correspondendo acerca de setenta por cento de todo o conjunto de 

miseráveis do mundo.  

A atual aliança que se efetiva entre parte do movimento de prostitutas, parte do 

movimento feminista e do capital em torno da reconceituação da prostituição é, para dizer 

o mínimo suspeita. Pois, em tempos de retirada de direitos e de recrudescimento dos níveis 

de pobreza o que temos presenciado é ―uma retração de direitos face à universalização das 

relações mercantis‖ (BEHRING, 2009, p. 279) e não o inverso. 

O posicionamento das organizações de feministas e prostitutas tem evidenciado 

um profundo deslocamento do contato dessas instituições com a realidade objetiva das 

mulheres que se envolvem com as máfias nacionais e internacionais. É ilustrativo dessa 

constatação o fato de que em nome de uma pseudoliberdade de escolha se ataque uma 

conquista política tão importante como a emancipação das mulheres. Nesse sentido, o 

papel que cumpre a direção majoritária do movimento de prostitutas e do setor do 

feminismo que vem publicizando a positivação da prostituição é digno de rechaço pelos 

que defendem as lutas históricas das mulheres contra a opressão.  
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Quanto ao fato de serem as mulheres maioria entre os indivíduos que 

comercializam seus corpos, os defensores da mudança do estatuto social da prostituição 

não explicam. Ao contrário, argumentam que o comércio dos corpos está hoje e sempre 

esteve aberto aos homens e às mulheres. No caso a presença majoritária de mulheres nessa 

atividade seria uma mera casualidade, ―uma característica acidental‖, não estando em nada 

relacionada com o complexo das opressões. Outra questão apresentada como justificativa 

para legitimar a universalidade da prostituição, é que não há problema na prostituição que 

não possa ser percebido em outras atividades ―profissionais‖. De modo que, por essa 

concepção se trata de um trabalho como qualquer outro, no qual a ―prostituta detém a 

propriedade em sua pessoa e contrata parte dessa propriedade no mercado‖, desse modo, a 

prostituta não venderia ―a si mesma ou seus órgãos sexuais‖, daí conclui-se que de fato não 

há qualquer problema de princípio. (Pateman, p. 282) Esses argumentos da positivação, 

confrontados com os dados da realidade da prostituição contemporânea, e, também 

histórica, não conseguem se sustentar, visto que os indicadores de classe social, sexo, 

raça/etnia, escolaridade desconstroem a ideia de que a prostituição é exercida 

independentemente dessas condicionalidades. Portanto, o leque de argumentações é 

completamente ideológico e justificativo; propondo às mulheres uma espécie de resignação 

perante as condições a elas postas/impostas. Os conceitos de autonomia e liberdade 

possuem nesse sentido conotações muito mais aproximadas a uma ideologia, no sentido de 

falsa consciência, do que a ideia de emancipação política.  

Como apontamos no transcurso de nossas reflexões, a prostituição sempre 

conservou sua natureza funcional ao funcionamento sócio-metabólico do capital, em suas 

diversas formações sociais ao longo da historia humana. E, em sua etapa e direção 

neoliberal se constitui num elemento ainda mais necessário à manutenção da ordem e ao 

processo de acumulação do capital. 

―Ao conceder tratamento igual aos desiguais‖ (BEHRING, 2009, p. 278) as 

direções dos movimentos sociais que postulam a positivação cumprem um desserviço 

conjuntural e histórico às bandeiras de luta defendidas pelo feminismo e pelos movimentos 

emancipatórios. Ademais, os rebatimentos dessa concepção política no domínio do Estado, 

que no Brasil jamais assegurou uma assistência minimamente aceitável das sequelas da 

―questão social‖, refletidas nas mulheres das classes trabalhadoras como violência física, 

psicológica e sexual, desemprego, subemprego, baixos salários, piores postos, dupla 

jornada será colocado numa zona de conforto, na medida em que não será requisitado a 
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programar políticas de combate à opressão visto que, pela proposta de positivação da 

prostituição ela não será mais considerada um elemento de expressão da desigualdade.  

Passados mais de trinta anos do início da organização das prostitutas no Brasil, a 

maioria dos coletivos de mulheres ainda não tem uma posição política segura quanto a 

incorporar esses setores no interior de suas entidades gerais. Esse estudo, do ponto de vista 

das organizações de luta social, pretende contribuir para a compreensão de alguns aspectos 

do complexo tema da prostituição e da opressão da mulher em articulação com o papel que 

desempenhou o advento da propriedade privada dos meios de produção e do patriarcado 

para concretização desse fenômeno sócio-histórico. 

Em um país como o Brasil, com um grau de desigualdade social muito acima da 

média de países inclusive de menor porte é essencial refletir profundamente sobre os 

rebatimento que uma mudança conceitual poderia produzir na vida de mulheres pobres. 

Inclusive a legislação que trata a questão carece ser profundamente estudada para 

minimizar possíveis efeitos ainda mais penosos de uma regulamentação. Essa discussão 

ganha importância na medida em que as expressões da “questão social” constituem o 

lócus da ação profissional do serviço social. Assim, uma alteração no estatuto social da 

prostituição mudaria sobremaneira a direção das políticas sociais e consequentemente o 

foco de atenção a ser desprendido. Trata-se de observar que positivando-se a prostituição, a 

prostituta não seria mais o indivíduo que carece da proteção do Estado para sair daquela 

condição. Em sentido oposto, ao Estado caberia construir as condições para o pleno 

exercício da atividade, assegurando a proteção do trabalho, a formação profissional, 

educacional, o direcionamento específico para assistência à saúde.  

Desse modo, a positivação da prostituição cumpre um desserviço histórico às 

bandeiras de luta defendidas pelo feminismo, não representando sequer avanço político 

mínimo. Além do que, possui caráter regressivo para as mulheres que trabalham na 

poderosa indústria do sexo, pois naturaliza a exploração do trabalho sexual e, nega a 

dimensão da sexualidade como sentido humano vital. Apresenta como horizonte igualitário 

para as mulheres em geral e para as prostitutas em particular, uma falsa ideia de liberdade, 

restrita ao horizonte da disponibilidade do corpo feminino para o mercado do sexo. Em 

suma, a tese postulada por esse estudo, em essência, identificou uma vinculação intrínseca 

entre a proposta de positivação – alteração do estatuto social da prostituição – e as 

necessidades da época neoliberal.  

Do ponto de vista das lutas emancipatórias no campo da política, a partir dessa 

lógica, a arena de atuação e o eixo das demandas seriam deslocados. Transitando da 
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esfera exclusiva de defesa das prostitutas, para a defesa da prostituição, da defesa da 

pessoa para a defesa do negócio. Essa linha argumentativa inaugura uma larga polêmica 

no interior dos movimentos de mulheres, das correntes do feminismo, dos movimentos das 

prostitutas e de diversos movimentos sociais brasileiros.  
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