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Resumo 

 

 O presente trabalho objetiva analisar a trajetória da luta por direitos das 

mulheres prostitutas. Partimos do suposto de que a negação de direitos faz 

parte de um contexto maior de violências vivenciadas por estas mulheres. 

Destacamos ainda a violência institucional presente na discriminação do 

Estado em relação às prostitutas, através da legislação e das ações 

regulamentaristas com o cariz higienista e persecutório, bem como da violência 

policial. Investigamos a relação do estigma com essas violências.  

 Para tanto, utilizamos como metodologia a análise documental, fizemos 

uso das legislações brasileiras como os códigos civis e penais e também das 

ordenações do reino de Portugal. Dispomos também da observação 

participante. 

 Através da análise documental da legislação e do material produzido 

pela Rede Brasileira de Prostitutas, em especial da pesquisa Direitos Humanos 

e Prostituição Feminina sob a coordenação do núcleo de pesquisa da ONG 

Davida. Nossa análise confirmou a existência dos vários tipos de violência e 

mostrou a íntima relação destas com o estigma, o tabu da sexualidade e por 

sua vez, a relação destas com a sociabilidade do capital. 

Palavras Chaves: Prostituição Feminina, Gênero, Direitos Humanos, Estigma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Abstract 

 

 The present project comes to analyze the long way of fights for the rights 

of prostitute women. We came from the idea that the denial of rights is part of a 

bigger context of violence lived by these women. Besides that, we highlight the 

institutional violence in the state discrimination with the prostitutes through the 

law and the regulation actions with the hygienist and persecutory aspect as well 

as the police violence. We investigated the stigma relation with these kinds of 

violence. 

 To do so, we used as methodology the documental analysis, making use 

of Brazilian laws, such as civil and penal codes and the Kingdom of Portugal's 

ordinations. We also counted on participant observation. 

 Through the documental analysis of the legislation and the material 

produced by the Brazilian network of prostitutes, specially the research of   

‘Human rights and Feminine prostitution’  coordinated by Davida ONG’s 

nucleus of  research.  Our analysis confirmed the existence of different kinds of 

violence  and showed a close relation between these violences and the stigma, 

and between  the sexuality taboo and the capital sociability as well. 

Keywords: Prostitution, Feminine, Gender, Human Rights, Stigma. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 O presente estudo sobre a prostituição feminina no Brasil hoje e sua 

trajetória na luta por seus direitos localiza-se na área temática “Relações 

sociais de gênero, raça, etnia e família”, do Programa da Pós- Graduação em 

Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco e insere-se na linha de 

pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética (GEPE ), do referido 

Programa de Pós-Graduação. 

 A escolha do tema foi inevitável, penso que ele nos escolheu, sempre 

esteve nos rondando, inquietando, provocando. Primeiro, o fascínio pelo 

glamour das prostitutas dos cinemas, em filmes como A dama das Camélias, O 

Anjo Azul e, mais recentemente, Moulin Rouge, e o romance Hilda Furacão, de 

Roberto Drummond. Depois, a percepção da dura realidade de muitas das 

prostitutas.  

Há até pouco tempo, na Avenida Caxangá, no Recife, existia um bordel. 

Observando as mulheres que trabalhavam lá, percebemos ser comum sua 

aparência de cansaço, maltrato.  

Certa vez, tivemos conhecimento de um caso em que um homem havia 

levado uma das meninas do bordel para morar com ele, e as pessoas o 

criticavam. Então, nos vinha sempre à memória a música de Odair José (um 

cantor popular brasileiro): “Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você 

para ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar”. Anos depois, 

participávamos do Movimento de Estudantes de Serviço Social, e em um 

encontro em Belo Horizonte, passamos em frente ao Maravilhoso Hotel, onde 

supostamente Hilda Furacão (uma famosa prostituta) tinha morado e atendido 

aos clientes. Continua a ser um bordel, mas, diante da aparência de descuido e 

abandono, ficamos decepcionados. O misterioso e dúbio mundo das 

prostitutas, onde se sabe pouco, mas se imagina muito, sempre interessou.  

O maior interesse em pesquisar sobre o universo das mulheres 

prostitutas decorreu do fato que segue de uma mulher que não era prostituta, 

mas que foi confundida como sendo. Em 2007, foi veiculada em toda a 

impressa a notícia do espancamento de uma empregada doméstica por cinco 



jovens de classe média, que justificaram a violência por confundir a mesma 

com uma prostituta. O que gerou alguns questionamentos: e se ela fosse uma 

prostituta, seria lícita a violência?  Por que uma prostituta não é tratada da 

mesma forma que qualquer outra pessoa? Por que não tem seus direitos 

respeitados? 

A Constituição brasileira em seu Artigo 5º preconiza que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. As mulheres 

prostitutas historicamente têm sido alvos de violência institucional, ou não, 

consideradas como “caso de polícia” e tratadas de forma higienista e moralista 

por parte do Estado e da maioria da população.  

O preconceito contra essas mulheres está tão enraizado na sociedade, 

de forma que a sua denominação profissional é utilizada como xingamento 

para desmoralizar pessoas e expressões como “filho da puta” são exemplos. 

Isto porque os filhos dessas mulheres seriam bastardos, sem certeza de sua 

paternidade, de acordo com a moral patriarcal, daí advindo esta associação.  

Se de um lado há o preconceito, a discriminação e outras variadas 

formas de violência, do outro, há a resistência, a luta, a organização. Portanto, 

neste trabalho não trataremos as mulheres prostitutas com juízo moralista, nem 

tampouco vitimizando-as, mas reconhecendo-as como sujeitos que têm sua 

atuação nos limites históricos. O nosso estudo trata sobre as mulheres 

prostitutas, sobretudo, a partir da constituição histórica das suas lutas por 

direitos, inclusive os de natureza trabalhista e contra os estigmas, as violências 

dos preconceitos, discriminações.  

É curioso o fato apontado pela pesquisadora Nelma Lira (2006) que, ao 

estudar a organização do movimento das prostitutas pernambucanas, 

constatou que temas relacionados à violência e à prostituição não as 

interessavam. Consideramos tal postura como contraditória, uma vez que, 

como veremos no decorrer desse trabalho, historicamente inúmeras são as 

formas de violências sofridas por estas mulheres. Violências estas que as 

empurraram para a luta, para a denúncia e a defesa de seus direitos. Por sua 

vez, observamos a postura defensiva do movimento, pois lutam também contra 

a vitimização, na tentativa de serem reconhecidas como sujeitos. 



Essa temática possui relação com o Serviço Social, embora as 

contribuições na área sejam ainda escassas. Analisando os anais dos três 

últimos encontros nacionais de pesquisadores nos anos de 2006, 2008 e 2010, 

encontramos apenas um trabalho relacionando a prostituição, no ano de 2008: 

Mulher no contexto da prostituição: violência e seus determinantes. (DINIZ, 

2008). E, no ano de 2010, um artigo nosso: Prostituição feminina no Brasil: 

relação entre gênero e questão social. (LIMA, 2010). Apesar da escassez, 

trata-se de um tema inserido no debate ético-político que se coloca contra as 

diversas formas de opressão, como assinala um dos 11 princípios do Código 

de Ética de 1993: Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças. E por se tratar também de um 

tema relacionado aos direitos sociais, através das lutas e da organização dos 

movimentos sociais.   

Na nossa perspectiva de análise, compreendemos a prostituição como 

um fenômeno real, síntese de múltiplas determinações, que exige um esforço 

analítico para além de como se apresenta aparentemente. Assim, 

concordamos com a definição de Rostagnol (2000, p. 95) “A prostituição é um 

fenômeno social extremamente complexo que atravessa traços profundos da 

sociedade, com múltiplas derivações. Diz respeito à economia, ao trabalho, à 

sexualidade e às relações de gênero”. 

Análises reducionistas, higienistas e moralistas sobre a prostituição 

dominaram os estudos sobre o tema até a década de 1970. Veremos no 

decorrer deste trabalho como se deram tais mudanças de paradigma, em 

diferentes momentos históricos. 

Fruto de várias determinações, a prostituição é um fato histórico, com 

metamorfoses ao longo do tempo. Um traço comum é o de vir sendo tratada 

pelo Estado, pela população em geral e pela Igreja como algo pecaminoso, 

embora também sendo vista como um “mal necessário”.  

Recentemente, o Papa deu uma declaração aos fiéis sobre a camisinha 

(proibida aos fiéis pela Igreja Católica) afirmando ser admissível quando usada 

com prostitutas. Tal declaração representa o pensamento da Igreja Católica 

sobre a prostituição: a lógica do mal necessário.  



Sabemos que as prostitutas sempre foram alvos de ações persecutórias 

e higienistas por parte do Estado e da população. Para ilustrar essas 

afirmações, recorremos basicamente aos estudos de Farinha (2006), que 

realizou uma pesquisa sobre a trajetória da prostituição desde a sua gênese. 

A prostituição sofreu uma metamorfose no período histórico da 

passagem do matriarcado1 para o patriarcado2, pois no primeiro sistema esta 

era considerada uma prática sagrada do culto à Deusa Mãe, assumindo o 

caráter profano com o advento do Patriarcalismo.   

A prostituta sagrada era consagrada no templo como sacerdotisa, a 

representante da Deusa da Fertilidade, portanto, no momento do ato sexual 

com um homem comum realizava-se a ligação da sexualidade com a 

espiritualidade. Não havia um pagamento para as sacerdotisas pela atividade 

sexual e, sim, presentes eram oferecidos pelos homens ao templo. Porém, 

Farinha (2006) assinala que há vertentes que especulam que a motivação das 

sacerdotisas para a prostituição sagrada residia também na necessidade de 

sustento próprio, uma vez que estas realizavam trabalhos servis nos templos e 

eram solteiras, servindo ainda aos homens que procuravam por satisfação 

sexual.  

Havia uma diferenciação no trato com as prostitutas sagradas e as 

prostitutas profanas. As primeiras gozavam de direitos, como o de herdar bens 

e propriedades dos pais, além de ter a sua reputação resguardada. Já as 

profanas eram discriminadas e excluídas do convívio social, sem direitos de 

herança, e os seus filhos eram considerados bastardos. Trabalhavam em 

bordéis pertencentes ao Estado e a minoria atuava como cortesãs de homens 

ricos. 

 Na Grécia Antiga, existia a diversidade de prostitutas para os vários 

níveis sociais e econômicos: “cortesãs de classe alta”, “dançarinas prostitutas”, 

                                                 
1 No Matriarcado, a mulher na sociedade antiga tinha uma posição predominante, uma vez que 
com a existência das relações sexuais livres, os pais eram desconhecidos, inexistindo a noção 
de paternidade, de propriedade da família asseguradora da propriedade privada. Assim, as 
mulheres “(...) em um determinado ponto da luta pela sobrevivência e por nutrir e cuidar das 
crianças, começaram a empreender o caminho da atividade produtiva, e esta nova função deu-
lhes a capacidade de organizar e dirigir as primeiras formas de vida social”. (REED, 2008, p. 
32). 
 
2 Entende-se por Patriarcado “(...) o sistema de relações sociais que garante a subordinação da 
mulher ao homem”. SAFFIOTI, 1987.    



“meretrizes”, “escravas de bordéis”. A elas era lícito o conhecimento intelectual 

por não estarem subordinadas aos homens. E qualquer mulher da época que 

não seguisse o modelo de esposa era identificada como prostituta. No Oriente 

Médio, a lucratividade da prostituição despertou o interesse do Estado, e este 

passou a escravizá-las, oferecendo péssimas condições de subsistência e 

rotulando-as como “mulheres públicas”.  

Na Roma Antiga, a prostituição era considerada uma profissão como 

qualquer outra; porém, as mulheres da classe dominante eram impedidas de 

praticá-la. Isto porque lhes cabiam as funções sociais do matrimônio e de gerar 

os herdeiros romanos. Naquela Civilização, o Estado também administrava a 

prostituição, criando um sistema de registro que subordinava a prostituta, uma 

vez licenciada, a permanecer por toda a vida presa a seu ofício. Ainda assim, 

havia uma segunda categoria de prostitutas, sem registros porque eram 

mulheres livres.  

 Na Idade Média, com base na repressão sexual alicerçada nos valores 

do catolicismo, as mulheres em geral foram perseguidas. A prostituição era 

abominada publicamente pela Igreja Católica, e clandestinamente explorada 

pelo clero e pela aristocracia, que lucravam com os bordéis, além de buscar o 

prazer sexual.  

Já no período de transição do sistema feudal para o capitalista, a 

prostituição era tolerada “(...) por manterem a ordem das cidades e a 

tranqüilidade das esposas e moças solteiras, filhas da burguesia, que deveriam 

casar virgens (...)” (FARINHA, 2006, p.22). A burguesia, atenta aos lucros 

gerados pela prostituição, explorava essas mulheres cobrando preços 

exorbitantes pelo aluguel das estalagens. Havia algumas categorias de 

prostitutas: mulheres pobres, nômades, institucionalizadas em estalagens fixas, 

prostitutas de luxo com alto nível cultural e as aldeãs, estas últimas, casadas 

ou solteiras, ajudavam na renda doméstica.  

 Com o advento da Revolução Industrial, a consolidação da burguesia e o 

surgimento da classe trabalhadora fabril se instaurou uma nova dinâmica da 

pobreza. Segundo Netto (2004, p. 42): “Com efeito, a pauperização (neste 

caso, absoluta) massiva da população trabalhadora constituiu o aspecto mais 

imediato da instauração do capitalismo em seu estágio industrial concorrencial 

(...)”. Como reflexo dessa nova dinâmica pode-se apontar a expansão da 



prostituição naquele período.  A regulamentação e a tolerância a esta atividade 

se davam através de um registro público. Eram submetidas a uma avaliação 

sanitária mensal, e ainda deviam pagar uma taxa estipulada pela polícia. 

Muitas preferiam trabalhar na ilegalidade, dadas essas circunstâncias. 

Na metade do século XX, mesmo com as significativas mudanças nos 

costumes a partir da década de 1960, com a liberação sexual, o surgimento da 

pílula e a crescente conquista do espaço público pelas mulheres, esta atividade 

continuou com bastante fôlego na sociedade, e se reconfigurando. 

Recentemente, em 2001, a Alemanha tornou obrigatório o pagamento pela 

prestação de serviços sexuais, e em algumas cidades, por conta da recessão 

econômica, foi instituída a “taxa do prazer”, imposto pago pelos prostíbulos 

como forma de aumentar a arrecadação estatal. 

Conforme já dito, ao lado da condição de exploradas e oprimidas, 

historicamente tiveram seus direitos aviltados, sendo alvos de perseguição 

policial e higienista por parte do Estado e da população em geral. Por isso 

mesmo, rejeitadas, invisibilizadas, negativadas e estigmatizadas pela 

sociedade. 

Uma análise sobre o fenômeno da prostituição feminina no Brasil nos 

exige a utilização articulada das categorias gênero, raça/etnia, geracional, e 

classe social. 

O gênero como categoria de análise histórica, que poderá contribuir para 

o debate sobre as múltiplas determinações do real, como nos aponta Castro 

(2000): 

 

 
Gênero mais apontaria para relações sociais, portanto apelando para 
sua dialética articulação com outras relações, ou seja, seria um 
estruturante da totalidade social, que permitiria sair das dicotomias 
entre o específico e o universal,entre a produção e a reprodução, 
entre o subjetivo e o objetivo (que tanto contaminaram os debates 
sobre a questão da mulher. (CASTRO, 2000, p.100-101) 

 

 

  A categoria gênero é utilizada para politizar o debate das 

desigualdades entre os sexos, deslocando-o do campo do determinismo 

biológico. O feminismo conta com variadas correntes de pensamento que, no 



entanto, conseguem ter em comum a crítica à naturalização das relações 

sociais entre os sexos.  

 

 
Ainda mais perversa, uma ideologia determinista protege o status 
quo dos grupos dominantes (se convencermos as pessoas 
exploradas e marginalizadas que as coisas não mudam, 
conseguimos evitar os questionamentos e a contestação do poder 
político-econômico e ideológico e do controle do conhecimento por 
certos grupos sociais. (PAULSON, 2002, p.25). 

 

 

Para uma melhor compreensão do real em sua historicidade, a análise 

das relações sociais necessita ainda do aporte de múltiplas categorias, como 

elucida Castro (2000): 

 
 

Desta forma, com o conceito de gênero, pretende-se ampliar o debate 
para as relações sociais e se sugere que, se as relações sociais são 
várias e se autocondicionam, então tanto classe como gênero, de per 
si, seriam referências insuficientes para darem conta do real, inclusive 
do real imaginado (ideologias) questões que serão elaboradas, 
posteriormente, por autoras da diáspora africana e migrantes latinas 
nos EUA, ao introduzirem também as relações de raça, de etnicidade 
e de codificação da sexualidade. (CASTRO, 2000, p.100) 

 
 

 

Assim, compartilhamos com Lucena (2010) a abordagem da categoria 

raça/etnia, no estudo sobre a questão da prostituição: 

 

 
(...) o uso do conceito raça deve ser entendido como estratégia da 
luta dos movimentos sociais dos (das) negros (as) para a afirmação 
do seu lugar na busca da negação da barbárie que se constrói na 
sociedade de classes. Desse modo, consideramos a validade do 
conceito “raça” apenas no contexto da luta estratégica dos 
movimentos sociais dos negros e negras. (LUCENA, 2010, p. 27). 

 

 

Considerando o fenômeno da feminização e racização da pobreza no 

Brasil, reconhecemos a importância de uma análise articulada da realidade das 



mulheres prostitutas sob a luz dessas categorias mencionadas. Assim, de 

acordo com a pesquisa de Lucena (2010, p.28), sobre as mulheres negras no 

Brasil, o IBGE aponta: “(...) que 85% das mulheres negras vivem abaixo da 

linha da pobreza e apresentam taxas de analfabetismo duas vezes mais 

elevadas em relação ás mulheres brancas”. As mulheres em geral ocupam 

posições subalternas na sociedade brasileira, e esta situação é agravada 

quando além do gênero se acrescenta a cor da pele negra.  

Às mulheres historicamente foi convencionado o ambiente doméstico, no 

entanto, as mulheres prostitutas, também conhecidas como “mulheres 

públicas”, extrapolaram esses limites em busca de sustento, e para se livrar da 

tutela dos homens da família. Porém, o Estado tratou de reconfigurar esta 

tutela, estendendo-a aos donos de estalagem, por exemplo. Com a emergência 

do capitalismo, o avanço do pauperismo, especialmente as mulheres ficaram 

mais suscetíveis à prostituição. O que se coloca em questão não é a atividade 

em si, ou a opção pela mesma, e sim quando esta é a única via que leva as 

mulheres a se submeter a uma atividade na qual não sentem prazer em fazê-

la, como qualquer outro trabalhador que tem seu trabalho alienado, que tem 

sua força de trabalho explorada.   

Quanto ao recorte racial, neste estudo, não pode ser ignorado no 

cenário de um país que fez riqueza às custas do trabalho escravo de africanos 

e de seus descendentes no Brasil, e que após a abolição da escravatura, no 

momento de urbanização, descartou esses braços e os relegou aos guetos 

urbanos pobres. 

Escravizados, e depois abandonados a própria sorte, resta tentar 

sobreviver em sub trabalhos, á margem da produção do conhecimento e dos 

espaços decisórios. Como naturalizar os dados que indicam que a pobreza tem 

sexo e tem cor? 

Consideramos, ainda, neste estudo que a prostituição é heterogênea, ou 

seja, que as mulheres que exercem esta atividade não constituem um bloco 

homogêneo. Têm em comum a condição feminina, mas são hierarquizadas 

socialmente: certas garotas de programa cobram altos valores por seus 

serviços, realidade diferente de quem trabalha em algumas casas de 

prostituição ou na rua. Prostituem-se para garantir sustento próprio e da sua 



família, ou para manter um padrão de vida que não conseguiriam manter se 

estivessem inseridas em atividades subalternas mal remuneradas.  

E aí entra em cena uma outra categoria, a questão geracional. 

Independentemente da posição social, a garota de programa ou as prostitutas 

das zonas do chamado baixo meretrício envelhecem, e o seu público diminuirá 

consideravelmente, destarte a posição que o idoso tem na sociedade ocidental 

contemporânea, da cultura do efêmero, da obsolescência programada, onde o 

velho é o descartável: 

 

 
No entender de Bacelar, nesse caso, a prostituição é uma atividade 
cuja rentabilidade no máximo aos 30 anos de idade decai 
consideravelmente. Embora muitas mulheres permaneçam em 
atividade, a partir de determinada idade, decresce o número de 
“fregueses” por preferirem as mais jovens. Diz que esse declínio 
também pode variar de acordo com cada mulher e suas condições 
refletindo a própria estratificação social e econômica da prostituição. 
(LIRA, 2006, p. 21). 

 

 

Como se trata de venda de fantasias, como assegura o movimento das 

mulheres prostitutas, o público das mulheres idosas decai, mas, não cessa 

completamente, pois há clientes com variadas fantasias que incluem as 

mulheres mais velhas, como nos aponta o documentário “69 Praça da Luz”. Os 

clientes procuram-nas seja pela experiência que essas mulheres possuem, 

seja por outros atributos, como por exemplo, uma relação antiga entre o cliente 

e a prostituta, que se constitui numa relação de confiança e estabilidade, uma 

clientela fixa. 

A pergunta que mais inquieta é por que as mulheres prostitutas são 

historicamente alvo de preconceitos e discriminações? A hipótese reside no 

tabu da sexualidade, que possui relação íntima com a divisão de papéis entre 

homens e mulheres na sociedade ocidental, com uma estreita relação com o 

surgimento da propriedade privada. Aprofundaremos esta questão no decorrer 

do trabalho. 

Essas relações de preconceitos e discriminações presentes 

historicamente sob a forma de violência institucional são uma das inúmeras 

formas de violência a que as prostitutas são submetidas. Entendemos 



discriminação como: “(...) ato de distinguir ou restringir que tem como efeito a 

anulação do reconhecimento de direitos fundamentais no campo político, 

econômico, social (...)” (TELES, 2002, p.28). E acrescenta-se: “Discriminar é 

uma ação deliberada para excluir segmentos sociais do exercício dos direitos 

humanos” (TELES, 2002, p.28). São exemplos de discriminação: a violência 

policial, o confinamento que o Estado instituiu às prostitutas no período de 

regulamentação da prostituição, violação ao direito humano de ir e vir, entre 

tantos outros.  

Essa violação dos direitos das mulheres prostitutas não se deu sem a 

sua resistência, pois, como afirma LIRA (2006), a partir da década de 1970, 

organizaram-se internacionalmente em função das diferentes necessidades 

locais, como assédio, abuso policial, maus tratos, porém centradas numa 

mesma reivindicação: a defesa dos seus direitos humanos e civis. Lograram 

alguns êxitos, como no caso brasileiro, com a inclusão da sua atividade no 

Código Brasileiro de Ocupações3, no início do século XXI. 

No Brasil, nos fins da década de 1970, Gabriela Leite e outras 

trabalhadoras sexuais promoveram uma passeata, em São Paulo, contra os 

maus tratos policiais. E na década de 1980, no bojo da efervescência dos 

movimentos sociais e do período de redemocratização no Brasil, surgiram os 

primeiros encontros nacionais de prostitutas para discutir a prostituição e os 

direitos civis. Em 1987, no Primeiro Encontro Nacional foi criada a Rede 

Brasileira de Prostitutas. A Rede colaborou com os vários encontros locais que 

culminaram com as formações das associações em vários estados. 

O movimento de mulheres centra suas reivindicações na luta pela 

cidadania da mulher, reivindicando mudanças culturais e políticas. Inserida 

neste movimento, a Rede Brasileira de Prostitutas segue a mesma linha de 

reivindicações, e enfatiza a necessidade de respeito por parte da sociedade e 

o reconhecimento de sua atividade como profissão. De acordo com Moraes 

(1995, p. 263): “O direito a serem reconhecidas enquanto categoria de 

mulheres trabalhadoras se coloca como um forte discurso reivindicativo entre 

elas. As oscilações se apresentam quando se trata de discutir a forma”. 

                                                 
3 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída pela Portaria inisterial nº. 397, de 
09 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de 
trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares.  



Em geral, segundo a citada autora, a mulher prostituta acredita que a 

profissionalização é indicativo de progresso e desenvolvimento. E que 

representaria, também, a aquisição de direitos na área da previdência social. 

As prostitutas questionam situações como doenças que as manteriam 

afastadas do seu labor temporariamente, impossibilitando-as de garantir o 

sustento para si e seus filhos, diferentemente de um trabalhador assalariado 

que, ao adoecer tem garantido por lei seus direitos.  Elas Acreditam, ainda, 

que com a profissionalização, seriam respeitas pela sociedade.  Em 

contrapartida, revela-se o receio de ter uma carteira assinada como prostituta, 

talvez em decorrência do estigma que acarretaria a possível dificuldade de 

mudar de profissão, face ao preconceito do empregador.  

Atualmente, o debate está centrado em vários projetos de leis em 

tramitação no Congresso Nacional, que visam a regulamentação da 

prostituição. O mais polêmico é o de nº 98/2003, de autoria do deputado 

Fernando Gabeira, do Partido Verde. Tal projeto, apesar de ter sido construído 

com a cooperação da Rede Brasileira de Prostitutas, divide a opinião dos 

movimentos de mulheres pois, ao mesmo tempo em que parte do movimento 

enxerga avanços nas propostas, em contrapartida, outra parte encontra 

diversas lacunas.  

Além disso, há divergências em relação à prostituição dentro do próprio 

movimento de mulheres, com alguns setores se colocando como abolicionistas 

liberais; ou seja, acreditam que se trata da “indústria do sexo”, uma das formas 

mais cruéis de exploração das mulheres. Assim sendo, não criminalizam as 

mulheres. Essa postura ao nosso ver, se constitui em um paradoxo, pois se há 

a luta histórica do movimento de mulheres pelo direito da mulher ao próprio 

corpo, as mulheres prostitutas devem ter assegurado o direito de utilizá-lo 

como bem quiser. O que é diferente da luta contra a exploração sexual, como 

foi já foi analisado.  

 Sendo assim, como se posicionar de forma abolicionista se esta realidade 

é, muitas vezes, a única possibilidade de ocupação de muitas mulheres? Como 

não apoiar uma causa que garanta os direitos de mulheres que são 

estigmatizadas por razão de uma sexualidade controlada pelas forças 

dominantes?  



Cabe salientar que apoiamos a luta das mulheres prostitutas contra a 

discriminação e a violação de direitos.  

Muito se fala de direitos do cidadão/  da cidadã. No entanto, concordamos 

com o que segue: 

 
 

(...) a cidadania moderna é inseparável da entificação da 
sociabilidade capitalista, cujo núcleo original decisivo é o ato de 
compra e venda da força de trabalho. Dele se originam a 
propriedade privada, o capital, a concorrência, o valor-de-troca, a 
mercadoria, a mais-valia, o trabalho assalariado, a divisão social do 
trabalho, as classes sociais, a exploração, a dominação, o 
estranhamento e o seu instrumento fundamental de reprodução que 
é o Estado. Tudo isso, evidentemente, na sua forma capitalista. 
Estas relações de produção, por sua vez, geram necessariamente – 
sempre de forma complexa e contraditória – a desigualdade social. 
(TONET, 1997, p.170). 

 

 

Contudo, na sociabilidade do capital, os trabalhadores organizam-se e 

reivindicam direitos, e entre estes o próprio direito ao trabalho. Essa é uma das 

reivindicações centrais do movimento das prostitutas. Mas, como nos aponta 

TONET: 
 

 

Ou então, tome-se o direito ao trabalho. Na hipótese – impossível – 
de que todos os homens tivessem esse direito satisfeito o mais 
plenamente possível, o que significaria ele? Em essência, nada mais 
nada menos do que o direito de ser explorado, desproduzido como 
ser humano, impedido de comandar o processo social. Na verdade a 
plena realização do direito universal ao trabalho implicaria a extinção 
do próprio direito ao trabalho. Pois o direito de todos ao trabalho só 
existe como direito porque ele não pode ser realizado. A sua plena 
efetivação só seria possível mediante a eliminação da compra – e – 
venda da força de trabalho, com todas as suas conseqüências, ou 
seja, a superação da sociedade regida pelo capital. (TONET, 1997, 
p.173) 
 
 

A própria existência do exército industrial de reserva, ou seja, a 

necessidade de trabalhadores sem trabalho, é vital para a manutenção do 

capital, como afirma Marx no Capital: “pertence ao capital de forma tão 

absoluta, como se ele o tivesse criado à sua própria custa” (MARX,1988, 

p.191).  



No entanto, o próprio Marx assinala: “o próprio problema só se apresenta 

quando as condições materiais para resolvê-los existem ou estão em vias de 

existir” (MARX, 2007, p.46). Neste sentido, as lutas encampadas pelos 

movimentos sociais devem dirigir-se em busca da emancipação humana, o que 

de fato representará a busca pela liberdade, pela autodeterminação e não pela 

determinação do capital sobre a humanidade. Para tanto, o horizonte é a 

superação do modo de produção capitalista e toda a estrutura ideológica que o 

legitima, uma vez que: 

 

 
Na produção social da própria existência, os homens entram em 
relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; 
essas relações de produção correspondem a um grau determinado 
de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade 
dessas relações de produção constituiu a estrutura econômica da 
sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma super estrutura 
jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 
determinadas de consciência. O modo social de produção da vida 
material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. 
Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao 
contrário, é o ser social que determina sua consciência. (MARX, 
2007, p.45). 

 

 

Homens e mulheres fazem a história sob as condições objetivas. Sob as 

condições objetivas propiciadas pelo capital, sem a perspectiva de transpô-las, 

todos as conquistas serão parciais, limitadas. A busca pela emancipação 

política faz-se necessária porque os direitos, ainda que limitados, interessam 

muito mais aos trabalhadores do que à burguesia, como aponta Tonet (1997, 

p.178). E se constitui como um resultado das lutas sociais. Mas, não podem ser 

vista como um etapismo que levará à emancipação humana. 

Sendo assim, apoiamos a luta das prostitutas na busca pela tão urgente 

e necessária emancipação política, que visa dirimir a discriminação e outras 

violências que estão na base da negação de direitos. Porém, defendemos mais 

que isso, para toda mulher e todo homem a verdadeira liberdade: a 

emancipação humana. 

É fato que como parte das conquistas das lutas das mulheres prostitutas 

está uma mudança no tratamento do Estado: de caso de polícia, de alvo de 

violência institucional a parceiras e agentes de saúde pública, e a um 



tratamento politizado, como exemplifica a inserção em 2002, pelo Ministério do 

Trabalho na nova Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) da categoria 

“profissionais do sexo”. Esta categoria englobando prostitutas, garotos de 

programas, dançarinas de strip-tease, entre outras modalidades. Esta inclusão 

é considerada pela Rede Brasileira de Prostitutas como um sinal de visibilidade 

em relação à atividade.  

Percebe-se que a regulamentação é uma das principais reivindicações 

do movimento das profissionais do sexo. O problema em questão é sobre qual 

tipo de regulamentação refletirá e proporcionará a realização das suas 

expectativas de visibilidade, respeito e garantia dos seus direitos.  

A luta das mulheres prostitutas está intimamente relacionada ao direito 

ao exercício de suas ocupações e às condições para exercê-las. Diante da 

negação de direitos, amplia-se a violência de gênero, de classe social, de 

raça/etnia e geracional que as mantêm estigmatizadas.  

Considerando que a luta das mulheres prostitutas organizadas faz 

parte da luta geral da classe trabalhadora contra as opressões e explorações 

de classe, de gênero, de raça/etnia e geracional, interessa ao Serviço Social 

conhecer esta temática, pois as mudanças reais se operam no âmbito da luta 

de classes, como aponta Abreu (2002). 

Com base no anteriormente explicitado elegemos como objetivos de 

nossa investigação: aprofundar os estudos sobre a categoria prostituição no 

campo das ciências sociais, pois compreendemos a produção do conhecimento 

como um processo, algo que está em constante movimento, e tem relação com 

as transformações na sociedade, influenciando e sendo influenciado por elas. 

Os conceitos de prostituição, até meados do século XX, por exemplo, foram 

influenciados por uma dada conjuntura e, por sua vez, inspiraram ações 

controlistas e higienistas por parte do Estado no trato sobre a mesma; O 

segundo objetivo: situar o debate sobre os direitos das mulheres prostitutas, 

visando analisar em quais perspectivas se situam as lutas dessas mulheres; E, 

por fim: Investigar a relação existente entre a negação de direitos das mulheres 

prostitutas com a identificação da prostituição como estigma social, a partir da 

análise da formação sócio-histórica brasileira.  

Compreendemos que numa perspectiva metodológica crítica faz-se 

necessário procurar desvendar o real através das aproximações sucessivas da 



realidade, buscando identificar e compreender os determinantes e as relações 

que envolvem o objeto estudado. De acordo com o que nos aponta Netto 

(2009) sobre o Método de Marx: 

 
 

O conhecimento teórico é, nesta medida, para Marx, o conhecimento 
do concreto, que constitui a realidade, mas que não se oferece 
imediatamente ao pensamento: deve ser reproduzido por este e só a 
“viagem do modo inverso” permite esta reprodução (...) Marx não 
hesita em qualificar este método como aquele “que consiste em 
elevar-se do abstrato ao concreto”, “único modo” pelo qual “o cérebro 
pensante” “se apropria do mundo”. (NETTO, 2009, p. 685) 

 

 

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfico – documental, com 

ênfase na qualidade dos dados, que permitiu uma maior aproximação possível 

com a temática da prostituição, bem como da constituição histórica das lutas 

por direitos das mulheres prostitutas, a partir do contexto social, político, 

econômico e cultural brasileiro. 

Dentro desta perspectiva, reafirmamos a nossa escolha pelo método 

dialético, uma vez que este “valoriza a contradição dinâmica do fato observado 

e a atividade criadora do sujeito que observa, as oposições, posições 

contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do agir com a vida 

social dos homens” (CHIZZOTTI, 1998, p. 14).  

A escolha da pesquisa documental foi pensada diante da escassez de 

tempo para a realização de uma dissertação de mestrado. Com o intuito de 

oferecer um trabalho com densidade, optamos por buscar aprofundar o estudo 

das categorias de análise como gênero, raça/etnia, geração, classe social, 

direitos, trabalho, estigma e lutas sociais. Assim sendo, realizamos nosso 

estudo sobre a prostituição no Brasil a partir de elementos como: origem, 

determinações, resistência das mulheres com relação à violação dos seus 

direitos por parte do Estado.  

Como estratégia metodológica, procuramos nos aproximar de uma das 

lideres da Associação Pernambucana das Profissionais do Sexo. A tentativa de 

aproximação foi difícil, em alguns contatos telefônicos, percebemos por parte 

da liderança uma certa resistência quanto a participar de entrevistas com fins 



acadêmicos, pois se queixava da falta de retorno dos resultados de pesquisa. 

Tais tentativas de aproximação nos renderam algumas reflexões: 

 A primeira, a de que a função social da pesquisa não é compreendida 

pela sociedade, em parte, penso que nós pesquisadoras e pesquisadores não 

estamos demonstrando para os sujeitos envolvidos na pesquisa a relação da 

produção do conhecimento com a realidade vivenciada por estes sujeitos.  

Um exemplo desta relação é a de que certos postulados científicos 

atestaram a inferioridade da mulher e que isso, refletiu entre outras questões, 

nos códigos civis e penais brasileiros que apresentaram a mulher como uma 

cidadã tutelada. No caso da prostituição, estudos médicos relacionaram-na 

com a doença e assim foram alvo de ações regulamentaristas. Uma mudança 

de paradigmas sobre a prostituição só será possível através de pesquisas que 

possam fundamentar a produção de conhecimento sobre o tema, capazes de 

influenciar nas legislações e acrescentar algo à luta contra o estigma destas 

mulheres.  

A segunda reflexão é a de que poderíamos realizar uma pesquisa 

documental, acrescida da observação participante e assim não realizaríamos 

as entrevistas com as mulheres prostitutas, uma vez que existe um material 

bastante interessante sobre a organização das mulheres prostitutas em 

Pernambuco, que é a dissertação de mestrado de Nelma Lira. Uma vez que 

nosso trabalho não pretende centrar na organização em Pernambuco e sim no 

âmbito nacional, percebemos que isso era possível diante do rico material 

produzido pela Rede Brasileira de Prostitutas, que inclui material em parceria 

com o Ministério da Saúde e até a produção na mídia alternativa do jornal O 

Beijo da Rua. 

A pesquisa documental incluiu toda e qualquer produção relacionada ao 

tema, como livros, literatura de cordel, revistas, periódicos, jornais, sites, 

legislação brasileira e do período colonial, o documento da Classificação 

Brasileira de Ocupações e o material corporativo que pode ser acessado junto 

ao movimento e on line. 

A observação participante se deu em dois períodos. Em abril de 2010, 

visitamos três zonas de prostituição. Estivemos na região da chamada Boca do 

Lixo em São Paulo, onde constatamos a dura realidade de muitas pessoas com 



a dependência química do craque, especialmente mulheres que se prostituem 

para manter o vício.  

Em Belo Horizonte, durante o dia visitamos algumas casas de 

prostituição na rua Guaicurus, com o pretexto de procurar a Associação. Na 

ocasião, não encontramos a liderança mineira das prostitutas, pois, segundo 

um cabeleireiro (na rua Guaicurus coexiste comércio de várias naturezas e 

casas de prostituição), a liderança naquele momento estava resolvendo junto à 

Associação dos Comerciários questões relacionadas ao projeto de 

reestruturação da área, proposto pela Prefeitura. Segundo ele, estavam todos 

unidos contra o projeto que visa tirá-los daquela área que ocupam 

historicamente.  

Visitamos ainda a Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, no período da noite. 

Tivemos a oportunidade de conversar informalmente com uma prostituta que 

era universitária, estudante de Ciências Sociais, que nos disse ter entrado na 

prostituição há duas semanas, levada por uma amiga. Contou-nos um episódio 

em que levou um “calote” de quatro clientes, que fizeram o programa e não 

quiseram pagar. Observamos na Vila Mimosa um ambiente festivo, onde os 

homens vão para se divertir e as mulheres para trabalhar, com exceção da 

nossa presença, no local todas as mulheres trabalhavam, seja na recepção das 

casas, seja vendendo alimentos, seja como prostitutas. Todas em serviço. Os 

homens sentados nas mesas a beber, a conversar com as mulheres, 

negociando programas, outros a jogar sinuca ou apenas a conversar entre 

eles. Observamos um grupo de turistas orientais, muitos homens em uma 

mesa e apenas duas mulheres altas, jovens e negras, sentadas no colo de dois 

desses homens.  

Outro momento de observação participante foi no dia 02 de junho de 

2010, na comemoração do Dia Internacional da Prostituta, organizado pela 

Associação das Profissionais do Sexo de Pernambuco (APPS) e pela 

Prefeitura do Recife. Somos gratas à APPS, que permitiu nossa participação no 

evento, nos cedendo, inclusive, material do movimento. Naquele evento, foi 

apresentada uma pesquisa, em parceria da APPS com a Prefeitura do Recife, 

sobre o perfil das prostitutas na cidade, um questionário bastante completo 

aplicado a mais de 100 mulheres, porém tal pesquisa ainda não foi publicada. 

Entre as temáticas discutidas, o recorrente tema da saúde, também enfocando 



a redução de danos, a violência policial, que foi debatida com representantes 

do Estado, e o tema da regulamentação como profissão, causando polêmicas 

entre as prostitutas e os debatedores. 

A partir do exposto, nosso trabalho está estruturado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo nos debruçamos sobre a condição histórica das mulheres 

no Brasil, através da categoria gênero articulada às demais categorias citadas, 

para entendermos o significado das violências do estigma da prostituição. 

Assim sendo abordaremos os aspectos históricos da prostituição 

feminina no Brasil; analisaremos os conceitos de prostituição nas ciências 

sociais, considerando a heterogeneidade da prostituição. Através da legislação, 

do material institucional do Estado, como a Classificação Brasileira de 

Ocupações, sobre a prostituição bem como do projeto de pesquisa “Direitos 

Humanos e Prostituição Feminina”, realizada no ano de 2008, na Universidade 

de Brasília junto à ONG Davida, que apóia e assessora a Rede Brasileira de 

Prostitutas, e analisando o folheto de literatura de cordel escrito por J. Borges, 

intitulado: “A chegada da Prostituta no Céu”, procuramos investigar a relação 

da negação de direitos das mulheres prostitutas com o estigma que sofrem na 

sociedade brasileira contemporânea. 

No capítulo dois, abordaremos as lutas sociais das mulheres no bojo das 

lutas feministas, com o recorte a partir da década de 1960. Daremos atenção 

especial à bandeira sobre os direitos reprodutivos, ao debate sobre o corpo e a 

sexualidade, e problematizaremos o posicionamento do movimento feminista 

quanto à prostituição. 

No Terceiro capítulo, tratamos das lutas das mulheres prostitutas como 

uma questão de política. Enfatizando, assim, as lutas e a busca de construção 

de uma legislação garantidora de direitos. 
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Capítulo I – Mulheres do Brasil – Análise histórica sobre a 
condição feminina no Brasil e as violências do estigma da 
prostituição 
 

 

1.1Mulheres do Brasil: perspectivas históricas sobre a questão da 

violência intrínseca às relações de gênero 

 
Aos nos debruçarmos sobre a condição da mulher no Brasil, devemos 

articular as seguintes categorias em uma perspectiva histórica: classe social, 

raça/etnia, geração, de forma transversal com as relações sociais de sexo e 

gênero. Como aponta Kergoat (1996): 

 

 
O conceito de relações sociais de sexo nos leva a uma visão 
sexuada dos fundamentos e da organização de sociedade. 
Fundamentos e organização estes ancorados materialmente na 
divisão sexual do trabalho. Existe, portanto, um esforço para pensar 
de forma particular, mas não fragmentada, o conjunto social, ou seja: 
-particular, porque ela foi elaborada a partir do 'ponto de vista' da 
opressão das mulheres. -não -fragmentada, já que as relaçoes 
sociais de sexo existem em todos os lugares, em todos os níveis do 
social. Esta abordagem deve, portanto, se integrar em uma analise 
global da sociedade, contribuir para fazê-la avançar (não se trata, 
evidentemente, de se integrar passivamente, o que seria mesmo 
impossível) e se articular com outros elementos da dinâmica social. 
(KERGOART, 1996, p.02). 
 

 

A repressão sexual tem a finalidade de manter a rígida diferenciação dos 

papéis sociais de homens e mulheres. Esta diferenciação dos papéis esteve 



atrelada às condições biológicas das mulheres que, quase sempre grávidas, 

eram obrigadas a passar mais tempo longe das atividades de caça e das 

guerras. Beauvoir (1949, p. 13).  

Ora, tal afirmação está longe de naturalizar esta relação, uma vez que 

foi com a mediação da propriedade privada, através de um processo histórico, 

que se deu, nas palavras de Engels (2009) A derrota histórica do sexo 

feminino. 

Trata-se de uma derrota histórica porque nem sempre as relações se 

deram desta maneira. Pois, de acordo com estudos da antropóloga Evelyn 

Reed (2008), antes do surgimento da propriedade privada, os membros 

trabalhavam sob bases igualitárias, pois havia a propriedade comum dos meios 

de produção, o que se chamou de comunismo primitivo. A sociedade era 

matriarcal, portanto, sem a existência das instituições classistas, sem 

dominação de sexo e de classe; não havia a preocupação com a paternidade, 

pois o sistema familiar era o fratriarcado: para as crianças todas as mulheres 

maiores eram mães e todos os homens maiores eram irmãos; o sustento de 

cada um era garantido por todos do clã; e as mulheres dirigiram as primeiras 

formas de vida social, desenvolveram instrumentos e técnicas e viviam 

coletivamente, não existindo o confinamento doméstico.  

Com a introdução da agricultura extensiva e a criação de gado em 

grande escala, teve início a acumulação material. As antigas comunas deram 

lugar aos terrenos. Surgem a concentração de riqueza e a exploração dos 

trabalhadores. Com a propriedade privada se instala o novo sistema de 

produção. As famílias passam a se caracterizar como nucleares com a relação 

consanguínea. E se institui o princípio patriarcal da herança.  

A partir daí, todo homem deveria arcar com o sustento da sua família e 

assegurar a herança da propriedade entre os seus. Surge também a 

monogamia. E assim, o papel de homens e mulheres foi redefinido para a 

manutenção do novo sistema em voga. O homem o provedor, e a mulher, a 

responsável pela procriação, com o intuito de garantir os herdeiros legítimos da 

propriedade. Vale salientar que em relação à monogamia, na vida prática esta 

é uma imposição às mulheres que, de variadas formas na sociedade são 

constrangidas a não violá-las seja através do disciplinamento das instituições 

como a família, seja através da censura que a cultura de cada país impõe. Já 



para o homem, apesar dos interditos legais, o que se configura é uma 

poligamia praticante. 

Como vemos, as relações de gênero historicamente se constituíram 

como relações assimétricas entre homens e mulheres, uma vez que, baseadas 

na anulação de um sexo por outro, preconizam a existência de uma dupla 

moral para homens e mulheres, na qual cada um/ uma situa-se num extremo 

da relação de poder entre dominador e dominada. O homem é visto como 

indomável, incapaz de conter seus instintos sexuais. A mulher, como uma 

figura ambígua, selvagem e sedutora, mas passível de domesticação, devendo, 

portanto, estar tutelada ao homem.  

Essa rígida divisão de papeis entre homens e mulheres define o âmbito 

de atuação destes dois sexos no cotidiano. Ao homem, o espaço público, 

representado pelos espaços decisórios da vida em sociedade. À mulher, resta 

estar confinada ao espaço privado, servindo à sua função de reprodutora e de 

cuidadora do marido e dos filhos. Essa dualidade se reflete no código moral 

das sociedades sustentadas, ao longo da história, por postulados religiosos e 

científicos que visava atestar uma suposta inferioridade da mulher, 

representando-a como louca, selvagem por natureza e precisando sempre 

estar sob os cuidados de seus disciplinadores, como aponta Perrot (1998, p. 

09):  

 
 
Essas representações, esses medos atravessam a espessura do 
tempo e se enraízam num pensamento simbólico da diferença entre 
os sexos, cujo poder estruturante foi mostrado pelos antropólogos 
(...) mas, assumem formas variáveis conforme as épocas, assim 
como as maneiras de geri-las. (PERROT, 1998, p. 09). 

 

 

 

 

1.2 As violências do estigma da prostituição 
 

 

No romance de Roberto Drummond – Hilda Furacão – a personagem 

homônima afirma ao jornalista e autor da ficção que, no dia primeiro de abril de 



1964, responderia à pergunta que todos faziam: Por que Hilda, a garota do 

maiô dourado, havia optado por viver na prostituição? As suspeitas tinham 

várias direções. Seria por uma desilusão amorosa? Seria porque gostava de se 

sentir amada e desejada por vários homens? Ou seria por questões 

financeiras? Ironicamente, no dia da mentira, Hilda não respondeu à pergunta, 

ficando o enigma insolúvel.  

Se estendêssemos o enigma de Hilda a todas as mulheres prostitutas, 

poderíamos concluir que todas as alternativas são verdadeiras. São várias as 

motivações que levam as mulheres a aderir à prostituição. Fato observado nas 

entrevistas com as mulheres prostitutas idosas que “batalham” na Praça da 

Luz, em São Paulo, no documentário “69 - Praça da Luz“, dirigido por Carolina 

Markowicz e Joana Galvão, na qual as várias mulheres citaram tais alternativas 

como respostas.  

As escolhas de homens e mulheres não são apenas reflexos da sua 

subjetividade, são determinadas também pelas condições objetivas. Nossa 

garota do maiô dourado era branca, filha de uma família burguesa mineira e, 

em meados dos anos 1950, abandonou um casamento às portas do altar para 

se transformar na lendária Hilda Furacão. O casamento institucionalizado, tão 

cristalizado na cultura brasileira, era uma imposição às “moças de família”. Não 

sabemos as motivações de Hilda, mas compreendemos o escândalo que 

causou na tradicional sociedade mineira. Seria o escândalo semelhante, caso 

fosse negra e de família pobre? 

A dupla moral entre homens e mulheres, bem como a polarização moral 

entre as próprias mulheres são traços culturais no Brasil desde a época da 

colonização. A história das mulheres no Brasil é marcada pela transversalidade 

de relações sociais de sexo/ classe/ raça/ etnia/ geração. 

 Conta-nos a pesquisadora Isabel Vincent (2006, p. 14) que existe um 

cemitério de prostitutas judias na cidade de Inhaúma no Rio de Janeiro, já 

abandonado. Era mantido por uma antiga e extinta organização secreta: a 

Sociedade da Verdade, composta pelas “polacas”, judias que foram traficadas 

para o Brasil e para o continente americano como um todo. Sobre este 

cemitério, a vizinhança conta uma história de que há uma bruxa enterrada no 

local. A origem do boato se deu por causa de um nome escrito em uma lápide 

que pertencia à polonesa Brucha Blank. A baixa escolaridade dos que 



espalharam o boato não permitia que distinguissem a grafia da palavra. Este 

mal entendido faz parte do conjunto de idéias que os moradores da cidade 

fazem a respeito do cemitério, afirmando que o mesmo é amaldiçoado. 

 A associação de uma prostituta - uma vez que sabiam que se tratava de 

um cemitério de prostitutas - a uma bruxa, figura retratada no senso comum 

como uma mulher poderosa e má, explicitam o estigma que povoa a opinião da 

sociedade em relação às prostitutas. 

 A pesquisadora Sônia Maluf (1992), ao analisar as histórias de bruxaria 

em uma comunidade de uma ilha em Santa Catarina, faz a seguinte 

observação sobre as falas dos moradores que afirmam ter sido vítimas de 

bruxarias ou de ter visto as bruxas a noite, uma vez que, segundo Maluf (1992, 

p.199) “A noite é o momento em que as forças obscuras e descontroladas se 

tornam perigosas e próximas”: 

 
 

Além do perigo em si representado pela noite, a saída noturna da 
bruxa mostra uma mulher que abandona o espaço doméstico e 
familiar e incorpora um comportamento que, a princípio, parece 
oposto às expectativas sociais. Uma mulher que sai à noite está 
quebrando as regras morais e revela uma sexualidade descontrolada 
e perigosa para os homens. (MALUF, 1992, p. 199). 

 

 

Historicamente a prostituta é vista como uma mulher de sexualidade 

descontrolada e perigosa para os homens, já que é considerada como a 

portadora de doenças venéreas.  

O estigma de que falamos também se faz presente entre as próprias 

prostitutas, destarte a celeuma que lhes causam as denominações puta e 

prostituta. Gabriela Leite (2009), em sua auto-biografia, relata um fato ocorrido 

no Recife, no final do ano de 1988, quando da realização do Primeiro Encontro 

de Prostitutas do Nordeste. Naquele encontro, lançaram o jornal o Beijo da 

Rua. E em seu primeiro número foi publicado um poema de Carlos Drummond 

de Andrade, intitulado “A Puta”. Após o evento, quando estava em uma festa, 

Gabriela foi abordada por uma prostituta com uma faca na mão, dizendo: “Eu 

quero saber de quem é essa porcaria desse jornal que está me chamando de 

puta!” (LEITE, 2009, p. 157). 



 Essa reação não é apenas localizada, regionalizada, como podemos 

observar na obra “Hablan Las Putas”, da pesquisadora Regina de Paula 

Medeiros (2000). Esta, ao entrevistar prostitutas e travestis que trabalham no 

bairro Chino, famoso bairro de prostituição espanhol, concluiu que as 

terminações puta e prostituta provocavam reações diversas entre elas. Assim, 

quando perguntadas sobre qual ofício exerciam, respondiam de forma vaga 

que trabalhavam naquele local, sugerindo que sua ocupação poderia ser de 

camareira, cabeleireira, qualquer função em um dos equipamentos sociais do 

bairro. A autora afirma que: 
Pocas son las personas que asumen que ejercen la prostitución. 
Éstas non utilizan el término “puta”. Pues puta es una palabra muy 
fuerte que solo se utiliza em la intimidad entre ellas, en el sentido de 
broma. Cuando se utiliza por otras personas, para referir-se a su 
oficio, a ellas o a sus compañeras, les molesta mucho, sobre todo a 
las mujeres. (MEDEIROS, 2000, p.85). 

 

 

O fato de utilizarem a denominação puta ou prostituta apenas entre elas 

e em tom de brincadeira e de se ofenderem quando pessoas externas a este 

universo o façam, demonstra o peso do estigma destas palavras e o 

constrangimento que vivenciam. A verdadeira ofensa moral quem sofre são 

elas.  

Na definição de Goffman (2005), o estigma é a situação do indivíduo que 

está inabilitado à aceitação social plena, ou ainda, o conjunto específico de 

conceitos relacionados à informação que o indivíduo transmite sobre si. A 

sociedade institui regras e normas e todos aqueles que de alguma forma se 

desviam destas normas são considerados “desviantes”. São considerados 

“desviantes sociais” aqueles que se recusam a aceitar o lugar social que lhes é 

destinado, e se rebelam no que se refere às instituições básicas, como a 

família, por exemplo. Então a estigmatização funcionaria como um meio de 

controle social formal. Assim, conclui a pesquisadora: 

 

 
Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não 
seja completamente humano. Com base nisso fazemos vários tipos 
de discriminações (...). Construímos uma teoria do estigma para 
explicar sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa. 
(GOFFMAN, 2005, p.15) 
 



 

Assim sendo a prostituição é entendida como o exercício de atividade 

sexual em troca de dinheiro ou de outra forma de recompensa. A palavra vem 

do grego PORNEIA = prostituição em grego. 

As mulheres prostitutas negaram um tipo estipulado de mulher: exclusiva 

dona de casa. Foram de encontro às normais morais, da sociedade ocidental, 

sob influência judaico-cristã, considerada uma sociedade falocrata4 e patriarcal. 

Na nossa formação cultural que desde a época da Colônia, foi marcada pelos 

valores da religião católica, introjetamos o sexo como algo pecaminoso e 

utilizado apenas com a finalidade de procriação no âmbito do matrimônio. As 

normas e regras direcionadas à sexualidade resultam em várias formas de 

repressão sexual. Na definição de Chauí (1984): 

 
 

(...) a repressão sexual se diferencia bastante no tempo e no espaço, 
estando articuladas às formas complexas de simbolização que 
diferentes culturas elaboram nas suas relações com a natureza, o 
espaço, o tempo, as diferenças sexuais (...). Nenhuma cultura lida 
com o sexo como um fato natural bruto, mas já o vive e compreende 
simbolicamente, dando-lhes sentidos, valores, criando normas, 
interditos e permissões. (CHAUÍ, 1984, p. 22). 
 

 

  As prostitutas seriam as mulheres com a função de aplacar os desejos 

sexuais dos homens, uma vez que as outras mulheres deveriam reprimir seus 

próprios desejos.  A prostituição, portanto, responde a uma demanda, e é 

regulada por uma relação de troca. No entanto, seria uma exceção ao modelo 

moral vigente, associada à lógica do “mal necessário”.  

Como se sabe, a prostituta não existe sem seu cliente, um dos elos 

desta atividade, que inclui ainda, mesmo que de forma ilegal, cafetinas, gigolôs, 

entre outros sujeitos, majoritariamente homens. Assim não compreendemos 

apenas a mulher como reprimida sexualmente, mas também os homens o são. 

As regras e interdições sobre o sexo são dicotômicas para homens e mulheres, 

a opressão e repressão que vivenciam se apresentam de formas diferentes, e, 

em ambos os casos, observamos que: 

 
                                                 
4 Falocrata: (phalo = pênis; Krathós = poder), o que significa uma sociedade onde o poder se concentra 
nas mãos dos homens. 



 
O poder e o prazer se localizam em pólos opostos. O homem, 
habituado a ser servido e a conceber a mulher como propriedade, 
como objeto de satisfação dos seus desejos, obtém apenas um 
prazer solitário. O prazer verdadeiro reside na reciprocidade. 
(SAFFIOTI, 1987, p. 18-19). 

 

 

Como nos afirma Saffioti (1987), nesta relação homens e mulheres não 

gozam de um prazer pleno. Como vimos, o homem historicamente busca na 

prostituta a realização das suas fantasias, e quem realiza as fantasias de suas 

mulheres? Porque juntos não podem realizar as suas próprias fantasias? E a 

prostituta como mulher que é, fora do seu ambiente de trabalho (nele ela não 

realiza suas próprias fantasias e sim as do cliente), na sua vida particular, nas 

suas relações amorosas e conjugais têm realizado suas próprias fantasias? 

Não nos cabe responder a estas perguntas, não podemos, não sabemos. No 

máximo, podemos nos aproximar dos mecanismos que foi se legitimando ao 

longo da nossa história, como por exemplo o processo educativo. 

Homens e mulheres recebem educação diferenciada através do 

processo de endoculturação. Diversas instituições como a família, a religião e a 

escola, partilham deste processo no qual a divisão sexual dos seus papeis é 

garantida e legitimada. É certo que mudanças foram operadas no seio da 

sociedade, operadas pelas conjunturas de guerra (tornando imprescindível a 

reconfiguração do papel das mulheres, com a grande quantidade de homens 

nas trincheiras), por exemplo, e por pressões de movimentos de mulheres 

também.  

Entre os valores impostos para homens e mulheres está a honra, que 

assume conotação diferente para cada sexo. Para o homem, a honra 

representa a preservação da sua autoridade e o status de provedor. Seu 

trabalho é também sua honra. Para a mulher, sua honra será representada 

pela virgindade e fidelidade.  

Se uma mulher praticar adultério, não será apenas sua honra que estará 

em jogo, ela também terá transgredido a regra da autoridade do homem, que 

tem plenos poderes sobre seu corpo e a função de discipliná-la. Para preservar 

sua honra, o homem pode até lavá-la com sangue.  

 



 
O homem paga um preço muito alto por deter o poder, a manutenção 
diária dessa superioridade, as cobranças para que mostre à 
sociedade que é macho, frustra este homem diante de problemas 
como desemprego. Não é só o sustento da família que está em jogo, 
é também seu papel principal dentro dela que está em risco. 
(ROCHA, 2008, p. 25). 

 

 

Em relações assimétricas, como as de gênero, sempre existem 

dominados e dominadores. Essas relações serão permeadas de estratégias de 

ambos os lados, sejam de reação às imposições, sejam de contra-reações que 

visem legitimar as assimetrias. Essas diferenciações entre os sexos impõem 

barreiras às mulheres de gozarem da mesma forma que os homens de direitos 

na sociedade. Essas assimetrias em si já são violências intrínsecas das 

relações sociais de gênero e estão na base da violação do direito das mulheres 

e, em particular, das mulheres prostitutas. 

Almira Rodrigues (2009) nos apresenta as relações sexuais 

comercializadas como uma das três formas básicas de relações afetivo-

sexuais. As outras duas seriam: relações de reciprocidade e de iguais posições 

onde os sujeitos se escolhem mutuamente para viver um projeto amoroso ou 

um encontro erótico sem aprofundamento. A segunda forma seriam as relações 

de força, envolvendo agressores e vitimas, em sua maioria mulheres. A 

questão é que esta última modalidade é reprimida e punida por legislação 

específica, e a segunda, mesmo que a livre escolha não garanta a 

reciprocidade, o respeito e a integridade dos envolvidos, é assistida por 

legislação, a exemplo da Lei Maria da Penha5. Assim: 

 

 

                                                 
5 “A Lei nº. 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 
2006, configura-se também como uma política afirmativa. Esta Lei cria mecanismo para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a as mulheres, constituindo uma da(das) formas mais 
graves da violação dos direitos humanos. Ela traz alterações e inovações no Código Penal: 
tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher; determina que a violência 
doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual; determina que a mulher 
somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz; ficam proibidas as penas pecuniárias 
(pagamentos de multas ou cestas básicas); é vedada a intimação da mulher pelo agressor; 
determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher 
como competência cível e criminal para abranger as questões de família decorrentes da 
violência contra a mulher”. (ROCHA, 2008, p.58) 
 



Considerando as três modalidades, as relações afetivo-sexuais 
comercializadas estão a descoberto, à exceção do dispositivo no 
Código Penal criminalizando a exploração e a manutenção de 
comércio sexual por terceiros. No entanto, os intermediários e os 
estabelecimentos onde se pratica a comercialização de serviços 
sexuais funcionam amplamente, fazendo uso de estratégias 
clandestinas, o que acaba favorecendo o funcionamento de negócios 
escusos e as práticas de corrupção ativa e passiva. (RODRIGUES, 
A., 2009, p. 123-124). 

 

 

 A prostituição, no Brasil, tem um tratamento como atividade econômica 

pela via da mediação da imoralidade, da vergonha, do pecado, como tão bem 

sintetiza Almira Rodrigues (2009): 
Por fim, as representações sociais que depreciam e desqualificam 
as/os profissionais do sexo podem ser lidas como expressão de 
mecanismos de projeção. Os sujeitos projetam para as/os 
profissionais do sexo o que sentem como tendo de sujo, podre e 
destrutivo, liberando-se de se defrontarem com determinados 
aspectos de si próprios. Nesse sentido, as/os profissionais do sexo 
constituem um campo não apenas para as necessidades e fantasias 
sexuais do outro, mas também um “saco de pancada” para a 
sociedade e, em especial, para os sujeitos com rígidos padrões 
morais, religiosos e ideológicos, que propõem a exclusão e o 
aniquilamento de “partes” que entendem corrompidas, perturbadas e 
perturbadoras do contexto social. (RODRIGUES, A., 2009, p. 126). 

 

 

As expressões “mulher de vida fácil”, “vagabundas”, cumprem a 

finalidade de não identificar a prostituição como uma atividade laborativa, mas 

como algo apenas prazeroso, realizada por aquelas que são preguiçosas, e 

que fogem da vida regrada e disciplinada do lar. Se considerarmos que estas 

mulheres são também mães, muitas delas tendo companheiros e 

companheiras; que elas também realizam dupla jornada, no lar e na rua; que 

seu trabalho é vulnerável diante da inexistência de leis que garantam um 

exercício seguro da sua atividade; da exposição à violência policial e, até 

recentemente, a ações higienistas; e sendo alvo de atitudes estigmatizadas por 

parte da sociedade e do Estado, como afirmar que estas são “mulheres de vida 

fácil”?   

A vida da mulher não é fácil, como já constatamos, ao longo de sua 

história de opressão/ exploração, sendo que, em especial, a prostituta sente na 

pele, no corpo a marca da dupla estigmatização. 



Seguindo o raciocínio de analisar a relação da negação de direitos às 

prostitutas com o estigma social, nos debruçamos até agora sobre os materiais 

institucional e corporativo. Para auxiliar na compreensão da sociedade sobre 

as prostitutas, optamos por apresentar um material produzido na cultura 

popular, a literatura de cordel: “A chegada da Prostituta no Céu”, do cordelista 

da Cidade de Bezerros, em Pernambuco, José Francisco Borges, conhecido 

por suas xilogravuras e pela vasta produção na literatura de cordel sob a 

alcunha de J. Borges6. 

 
Do rosto da poesia 
 eu tirei o santo véu 
 e pedi licença a ela  
para tirar o chapéu  
e escrever a chegada  
da prostituta no céu 
 
Sabemos que a prostituta 
 é também um ser humano 
 que por uma iludição 
 fraqueza ou desengano  
o seu viver é volúvel 
 sempre abraça ao engano 
 
Vive metida em orgia 
 e cheia de vaidade 
 é raro uma que trabalha  
e usa honestidade  
por isso fica odiada  
perante a sociedade 

 

 

 Neste trecho, percebemos a imagem que a sociedade elabora sobre a 

prostituta e sua motivação para entrar na prostituição. Seria por fraqueza: a 

noção da falha de caráter que justifica porque todas as mulheres deveriam ser 

tuteladas por seus maridos, seus disciplinadores. Ou seria por desengano: uma 

desilusão amorosa, ou sem perspectiva de vida. Retratada como uma mulher 

volúvel que vive em orgia, ou seja, em pecado. E, por fim, a identificação da 

prostituição com a vagabundagem e a preguiça relacionadas à desonestidade. 

 

                                                 
6 O texto de J. Borges está transcrito tal qual como fui publicado no Cordel, sem virgulas e 
respeitando a métrica. 



 
Todas as religiões 
 para ela escala uma pena 
 se o homem lhe abraça 
 a mulher casada condena 
 mas sabemos que Jesus 
 perdoou a madalena 
 
Falar sobre prostituta 
 é um caso muito sério 
 que é um ser sofredor 
 sua vida é de mistério 
 e para sobreviver 
 sempre usa o adultério 
 
Perante a sociedade 
 ela é marginalizada 
 existe umas mais calmas 
 e outras mais depravadas 
 e quem tem mais ódio delas 
 é a própria mulher casada 
 
Ela vive aqui na terra 
 enfrentando um sacrifício 
 se vende para os homens 
 muitas se entrega no vício 
enquanto nova se estraga  
e faz da miséria ofício 

 

 

A partir do texto, observamos que, apesar de reconhecer que a 

sociedade marginaliza as prostitutas, entendemos que a mulher casada, da 

qual a prostituta seria a antítese, seria sua inimiga.  Está presente neste trecho, 

também, a associação da prostituição com o vício. E a ambiguidade, ora 

apresentando a prostituta como uma mulher de “vida fácil”, entregue ao vício e 

aos prazeres da carne, por ser preguiçosa e avessa ao trabalho, e ora 

vitimizando-a. Esta ambiguidade também vai definir as prostitutas ora como 

mais calmas e mais depravadas.  

 
 
Aconteceu que uma delas 
 morreu em um certo dia 
 e pela vida que levava 
 o povo sempre dizia 
 ela vai para o inferno 
 pelos atos que fazia 
 
Assim que foi enterrada 



 a alma se destinou 
 querendo ir para o céu 
 mas primeiro ela passou 
 pelo portão do inferno 
 e o diabo lhe acompanhou 
 
Saiu correndo atrás dela 
 dizendo vem cá bichinha 
 um bocado como tu 
 faz tempo que aqui não vinha 
 e eu estou gamadão 
 nesta garota novinha 
 
Mas na carreira que iam 
 o diabo e a prostituta 
 passaram no purgatório 
 e no sindicato das puta 
 e lá no portão do céu 
 foi que começou a luta 
 
Porque já se encontrava 
 uma mulher bem casada 
 arengando com o marido 
 que morreu de uma virada 
 e queria entrar no céu 
 com uma faca afiada 
 
Essa mulher que morreu 
 era muito ciumenta 
 quando viu a prostituta 
 entortou o pau da venta 
 e disse: vou te furá 
 foi uma luta cinzenta 
 
Furou a mulher na perna 
 o marido puxou no braço 
 o diabo pegou também 
 dizendo já sei que faço 
 vou levar mesmo sem perna 
 mas levo o melhor pedaço 
 
Nessa zuada São Pedro 
 se apresentou no portão 
 e disse: não tem lugar 
 pra mulher com bestalhão 
 só tem pra mulher sozinha 
 e foi logo estirando a mão 

  

 
E pegou logo no braço 
 da mulherzinha assanhada 
 disse: você pode entrar 
 aqui não lhe falta nada 
 vai dormir na minha cama 



 até alta madrugada 
 
Mas atrás dela já vinha 
 outro cara de complô  
e disse: eu entro também 
 pode dá o estupô  
porque na terra eu era  
dessa mulher gigolô 
 
São Pedro lhe respondeu 
 mas aqui é diferente 
 sou o chaveiro do céu  
e aqui neste batente  
só entra quem eu quiser  
que sou velho, mas sou quente 
 
Disse: vocês lá na terra 
 fazem tudo quanto quer 
 maltrata as prostitutas 
 e usam como quiser 
 mas aqui eu trato bem 
 a todos que aqui vier 

 
 

 O destino da prostituta após sua morte, na crença religiosa, após uma 

vida de pecados seria o inferno. E mais uma vez é a mulher casada que se 

opõe, por ciúme, à entrada da prostituta no céu. Aparece também a relação da 

prostituta com o gigolô, que a sociedade demonstra conhecer e censurar por 

conta da exploração e da violência em relação à prostituta sob seu poder. 

 
 
 
Mesmo com as prostitutas 
 vive cheio de tarado 
 correndo atrás das moças 
 e mulher de homem casado 
 se não houvesse prostituta 
 qual seria o resultado? 
 
Ele ficou cabisbaixo 
 e respondeu: muito bem 
 se o sol nasce pra todos 
 a mulher nasceu também 
 se um dia eu pegar ela 
 trituro e deixo um xerém 
 
Aí ficou sem efeito 
 a denúncia de Santo Oscar 
 pediu perdão a Jesus 
 e voltou pra seu lugar 
 e encontrou Mariano 



 num sarro de admirar 
 
Aqui termino o livrinho 
 em favor das prostitutas 
 para vender aos homens 
 a rapaz, a corno e puta 
 pessoas de baixo porte 
 e aos de boa conduta 

 
 

 A prostituta seria absolvida dos seus pecados por ter feito “caridade” 

aceitando preto, branco, quem tinha necessidade. E mais, por que cumpriu 

com sua função de manter os homens longe das virgens, uma nítida 

demonstração da lógica do “mal necessário”.  

 Esta análise considera que a literatura, seja ela dita popular ou erudita, 

expressa um conjunto de idéias e noções que a sociedade faz sobre 

determinado assunto. Assim, consideramos que o autor - artista tem a 

sensibilidade de registrar o que pensa a sociedade, ao estigmatizar a 

prostituição. 

 Assim, o texto expressa o estigma social, a partir das considerações 

feitas sobre as prostitutas, norteadas pelo ideário higienista, moralista e 

sexista. O estigma aqui demonstrado esteve vigente no Brasil, representando 

múltiplas formas de violências sofridas pelas prostitutas, incluindo a histórica 

negação dos seus direitos. 

 
 
1.3 Prostituta e mulher – as tramas históricas brasileiras. 
 

 

Conforme já explicitado, a história das prostitutas no Brasil é também a 

história das mulheres no Brasil. Assim, realizaremos uma viagem aos tempos 

do Brasil colônia para revisitar as primeiras mulheres brasileiras. 

Nos tempos da Colônia, os portugueses tentaram escravizar os e as 

indígenas, abusaram sexualmente das índias e, por fim, exterminaram povos 

inteiros. Destruíram a cultura existente para impor uma nova cultura.  

A necessidade mercantil da Coroa em estabelecer contingentes 

populacionais que habitassem as novas terras, recruta órfãs portuguesas para 



casar e constituir famílias no Novo Mundo. Para aqui também vieram os 

degredados, como forma de castigo por infringirem as ordenações do Reino de 

Portugal. O que não era muito difícil diante das absurdas exigências e controle 

da Coroa portuguesa sobre a vida privada do seu povo. 

Na Colônia, a Igreja Católica, objetivando fazer da família o eixo 

irradiador da moral cristã “vai dispender séculos de peroração para formar, fora 

das elites, uma mentalidade de continência e castidade para mulheres para 

quem certas noções como virgindade, casamento e monogamia eram 

situações de oportunidade e ocasião” (DEL PRIORE, 1994, p. 16).  

Através das cartas pastorais e até da literatura laica, se passavam 

mensagens disciplinadoras às mulheres e, por influência da Reforma 

Protestante e da Contra- reforma católica, que introduzem mais severidade aos 

costumes, faziam apologia às mulheres honradas, lisonjeando-as para 

submetê-las. Assim, é feita toda a construção de um modelo perfeito da mulher 

honesta, obediente ao marido e educadora cristã dos filhos, elegendo o 

casamento como elemento de equilíbrio social. 

A tentativa de normatização dos corpos aparece nos manuais de 

confissões, que tentam controlar a sexualidade da população ditando regras 

quanto ao sexo, como, por exemplo, incutindo a noção de privacidade para o 

sexo, a fim de reprimir a cópula dos casais nas igrejas e em locais públicos. 

Distantes da pregação religiosa estavam as negras e as brancas pobres 

que, diante da penúria do cotidiano vivenciado por elas, lutavam por sua 

sobrevivência. Longe dos casamentos institucionalizados, se tornavam 

concubinas e mancebas, mães de filhos ilegítimos. Sendo estes filhos frutos 

dos concubinatos os das ligações fortuitas, dada a quantidade de filhos 

registrados sem pai, ou de vários filhos de uma mesma mãe, mas com 

sobrenomes diferenciados. Essa situação era comum, apesar das penas das 

ordenações do Reino de Portugal que vigoravam na Colônia, como multas e 

prisões e até o degredo para os amasiados. 

O concubinato tanto podia seguir o padrão estrutural do casamento, 

quando unia um homem solteiro a uma mulher solteira, como também 

acontecia de homens casados concomitantemente a suas esposas se ligarem 

a mulheres solteiras e viúvas. Raros eram os casos de mulheres que 

abandonavam o matrimônio para viver amasiadas com outro homem.  



Em alguns casos extremos de pobreza, conviviam esposa e concubina 

dentro da mesma casa. Del Priore (1994, p. 34), nos diz que o concubinato faz 

da mulher “mais do que dona de um coração, dona de bens materiais que 

significam sustento cotidiano”.  

Na tentativa de mudar este quadro, a Igreja nos anos setecentos, como 

aponta Venâncio (1986, p.110), em determinados casos torna gratuito o 

casamento dos pobres, como as recomendações do Bispo de São Paulo aos 

vigários de Cotia: “casar os escravos, carijós e brancos pobres sem provisão”.  

Venâncio (1986, p.107), nos aponta ainda, que pesquisadoras da 

condição feminina mostram que: “as mulheres brancas, ao contrário de viverem 

enclausuradas, requisitavam divórcio, exerciam atividades comerciais e até 

mesmo rompiam com o discurso oficial do saber e da religião, como era o caso 

das feiticeiras e hereges do Nordeste seicentista.” 

A imposição de modelo perfeito de mulher não significa que as mulheres 

o incorporaram sem resistência, e esta resistência se deu de variadas formas, 

como nos demonstra Del Priore (1994): 

 

 
Com o fôlego das profundezas, as mulheres irão buscar na pregação 
religiosa que aparentemente lhes vitima e lhes cerceia, os 
mecanismos de resistência à exploração e ao sofrimento. Ardilosas, 
recorrem, quando lhes convêm, aos tribunais eclesiásticos para 
separarem-se de maridos que as brutalizavam ou lhes dissipam os 
bens. Através de processos por rompimento de esponsais, resgatam 
noivos, namorados e amantes fujões, que com promessas de 
casamento haviam “levado de suas virgindades”. Ao modelo 
exclusivo de amor  matrimonial e às demandas tirânicas da igreja 
sobre o uso de seus corpos, respondem com adultérios que 
pontilham aqui e ali, os processos de divórcios. (DEL PRORE, 1994, 
p. 20) 

 

 

Quando se aborda o tema da família no Brasil Colônia, segundo 

Giacomini (1988, p.19), os historiadores, de um modo geral, apresentaram o 

escravo e, sobretudo, a escrava como um membro a mais da família patriarcal. 

Dentro desta lógica, a mulher escrava ocupa um papel central no sistema 

patriarcal, pois seria a ponte entre duas raças. A autora afirma ainda que a 

existência de uma “vida privada” ou de uma ‘vida familiar entre os escravos se 

apresenta como contraditória, pois “A noção de privacidade e de família refere-



se a uma esfera própria que o escravo não possui, por sua condição de ”coisa”. 

Constituir família, ter uma prole é algo inacessível àqueles que não possuem 

nem a si próprios” (GIACOMINI, 1988, p.29)7. 

No tocante à condição da mulher escrava no Brasil, a lógica da 

sociedade patriarcal lhes reserva os contornos mais brutais. Entre as diversas 

funções que uma escrava exerce na casa grande e nas plantações, está a 

utilização de seu corpo como objeto sexual. Diferentemente das senhoras 

brancas, a escrava escapa dos preceitos religiosos e morais do matrimônio, e 

do ideal de mulher perfeita, pois sua sexualidade não possui a função de 

procriação e de reprodução ideológica da moral cristã. Mas está a serviço de 

aplacar os desejos sexuais dos senhores de engenho, bem como de iniciar 

sexualmente os filhos destes. Além de servirem aos membros da família, as 

escravas foram obrigadas a se prostituír a mando de seus senhores. 

A prostituição no Brasil colonial era tolerada, pois era constituída como 

um crime menor do que o adultério ou a sodomia. Transpassava essa postura 

a idéia do “mal necessário”. Um meretrício ordenado em função dos 

celibatários, manteria a boa ordem familiar, salvaguardava as moças donzelas 

e manteria os homens longe das mulheres casadas. Por outro lado, todas as 

atitudes consideradas transgressoras por parte das mulheres eram confundidas 

com a prostituição. Nas devassas realizadas no século XVIII, em Minas Gerais, 

denunciavam “como prostitutas, mulheres amasiadas, separadas ou mesmo 

casadas e os seus maridos ou amantes como prestando-se a alcovitice ou 

lenocínio por pobreza ou velhice” (DEL PRIORE, 1994, p.22). Tal quantidade 

de mulheres “desviadas” é prova cabal da falácia que representa a lógica do 

“mal necessário”, pois a existência de prostitutas não impediu os concubinatos, 

por exemplo. 

As meretrizes da Colônia distinguiam-se em duas categorias: “a das 

mancebas solteiras, que se encontravam publicamente na mancebia, e as 

putas caladas, estas em casa própria em qualquer outro ponto da cidade” (DEL 

PRIORE 1993, p.85). Eram perseguidas não só pelo ofício que exerciam, mas 

também eram consideradas perigosas por engendrarem uma prole ilegítima e 

                                                 
7 É importante destacar que está é apenas uma das muitas interpretações sobre a família 
negra escravizada no Brasil. Existem diversas outras fontes que por nós não foram utilizadas e 
aprofundadas, por não se tratar de objeto específico do nosso estudo. 



miscigenada. A perseguição por parte da Igreja inaugura um discurso médico 

sobre os corpos. Em meados de 1700, médicos indicam para os homens 

remédios contra as prostitutas. E endossam a idéia de que a sexualidade 

desregrada afeta a saúde.  

Assim analisa Mary Del Priore (1994): 

 

 
 A prostituta carregada de preconceitos, como herdamos hoje, nasce 
do conflito entre a idéia imposta de que havia uma mulher com 
permissão institucional para transgredir (meretriz de bordel), e as 
realidades da colônia que incentivavam por razões de sobrevivência, 
as infrações de qualquer mulher. (DEL PRIORE, 1994, p.29). 

 

 

Durante o século XIX, a dupla moral para homens e mulheres continua 

vigente, a fidelidade conjugal era tarefa feminina, a infidelidade masculina vista 

como um mal inevitável. Para o homem eram comuns a poligamia praticante, 

os concubinatos, inclusive de escravas com seus senhores. A monogamia era 

uma realidade em geral das mulheres. Na história, há muitos processos sobre 

adultérios de mulheres e assassinatos por parte dos maridos traídos em nome 

da honra. As gravidezes indesejadas, frutos da infidelidade, eram resolvidas 

através de métodos abortivos e, quando não obtinham resultados, as “Santas 

Casas de Misericórdia recolhiam os bebês indesejados. A do Rio de Janeiro – 

para ficar em um exemplo – recebeu 17 mil crianças entre 1859 e 1908” (DEL 

PRIORE, 1994, p.191). 

Ainda nos tempos do Primeiro e Segundo Reinados a dupla moralidade 

feminina definia as moças que eram para casar e as “outras”. Mulheres 

mestiças ou negras eram vistas como mulheres fáceis, e também as brancas 

estrangeiras que não se comportassem segundo as regras de pudor. O simples 

fato de andar desacompanhada na cidade lhes expunha a constrangimentos 

por parte dos homens e suas investidas eróticas. 

As prostitutas, durante o século XIX, foram alvo de estudos médicos e 

várias teses foram escritas sobre elas associando-as a doenças. Alguns 

médicos chegaram a classificá-las. “O médico Lassance Cunha afirmava que a 

capital do Império tinha três classes de meretrizes: as aristocráticas ou de 

sobrado, as de “sobradinho” ou de rótula e as da escória”. (DEL PRIORE, 



1994, p. 196). É certo que não existe uma homogeneização da prostituição. 

Historicamente há uma diversidade quanto ao local onde as mulheres a 

exercem, bem como ao público, o que caracteriza o status de cada uma. 

Porém, tais classificações se deram no sentido de desqualificar ainda mais as 

mulheres pobres e mestiças ou negras. 

As aristocráticas, as cortesãs representavam poder para os clientes, 

homens ricos, fazendeiros e políticos. Muitas eram estrangeiras. As meretrizes 

de sobradinho eram não só estrangeiras como mucamas e mulatas, adultas e 

ainda meninas. Esperavam os clientes nas ruas, e tinham outras ocupações, 

além da prostituição, como floristas e costureiras. O último tipo de prostituição, 

a “escória”, o médico definia ser os “zunguns”, casebres e mucambos 

pertencentes a “negros quintandeiros.”  

A diferenciação e depreciação vão se tornando mais marcadas quando 

se relacionam ao exercício da prostituição das mulheres negras e das camadas 

mais baixas. Porém, entre as estrangeiras, brancas, também há uma 

diferenciação entre as cocotes e as polacas. Enquanto as cocotes eram as 

francesas que representavam o luxo e a ostentação das cortesãs, as polacas 

eram mulheres vítimas do tráfico internacional do sexo. Entre muitas 

estrangeiras, encontravam-se várias moças judias que, vivendo com suas 

famílias, dispersas da comunidade judaica pelo mundo, muitas desamparadas 

e com medo da pobreza, acreditavam nos traficantes e seguiam rumo à 

América, em busca de emprego e casamento8.  

No contexto do Brasil República, as transformações urbanas marcadas 

pelo desenvolvimento industrial vão exigir, através da ideologia burguesa, a 

construção de novos aspectos político-sociais nas grandes cidades brasileiras. 

Inaugura-se um período de tentativa de disciplinarização da vida dos 

trabalhadores.  

No período, as exigências da urbanização e da industrialização 

solicitaram a presença das mulheres no espaço público, como nos aponta 

Rago (1985): 

 

 

                                                 
8 Sobre o tráfico de polacas judias ver: Vincent, Isabel. Bertha, Sophia e Rachel: a sociedade 
da verdade e o tráfico de polacas nas Américas. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006. 



Ás mulheres ricas, as exigências de um bom preparo e educação 
para o casamento, tanto quanto as preocupações estéticas, com a 
moda ou com a casa, reclamam sua frequência nos novos espaços 
da cidade, como nas escolas então criadas para os filhos das 
famílias abastadas (...) Ás mulheres pobres e miseráveis, as 
fábricas, os escritórios comerciais, os serviços em lojas, nas casas 
elegantes ou na companhia telefônica aparecem como alternativas 
possíveis e necessárias. (RAGO, 1985, p. 62 – 63). 

 

Rago (1985) observa ainda que, com o intuito de reprimir e prevenir 

contra a ofensa à moral e aos bons costumes, a prostituição foi objeto de 

intervenção das autoridades policiais, a exemplo do regulamento provisório às 

meretrizes de 1897, estabelecido pelo delegado Cândido Motta, em São Paulo. 

Este regulamento proibia as mulheres de chamar clientes, definia horários em 

que as persianas das casas de prostituição podiam ficar abertas, entre outras 

recomendações de recato e discrição.  

Na primeira metade do século XX, as mulheres ocupavam vários postos 

de trabalho abertos a partir da urbanização e da industrialização. No contexto 

dos anos 1950, vivenciamos um período de ascensão da classe média, 

ampliaram-se o acesso a informação, lazer e consumo. Segundo,  Bassanezi 

(2001, p. 608), as novas condições de vida nas cidades modificaram as 

práticas sociais do namoro à intimidade familiar, diminuindo muitas distâncias 

entre homens e mulheres. Porém, as distinções entre os papeis femininos e 

masculinos continuaram presentes. O trabalho da mulher era visto como um 

complemento do trabalho do homem, que deveria ser o provedor.  

Ainda estava bastante nítida a demarcação entre as moças de família e 

as moças levianas. “Estas se permitiam ter intimidades físicas com homens; na 

classificação da moral social estariam entre as moças de família, ou boas 

moças e as prostitutas. Se tivessem experiência sexual antes do casamento 

ficariam mal faladas e correriam o risco de não arranjar casamento. Muitas 

moças fugiram desses padrões e algumas foram estigmatizadas, discriminadas 

e abandonadas, mas contribuíram  para a ampliação dos limites impostos às 

mulheres. Nos anos de 1960, no bojos de grandes lutas, as mulheres começam 

de fato a ter uma atuação mais rebelde e transformadora, como poderemos 

analisar mais profundamente no capítulo III. 

A prostituição, como analisamos, esteve presente entre as 

possibilidades de ocupação das mulheres brasileiras. Mas nunca foi 



considerada como uma atividade remunerada lícita e, por este motivo, passa 

pela falta de garantias de seus direitos trabalhistas.  

Na contemporaneidade, o desemprego, a falta ou baixa instrução, são 

fatores que empurram as mulheres a exercer atividades mal remuneradas e ao 

trabalho quase sempre precarizado.  Daí, aquelas que compõem o lumpem 

proletariado, ou seja, que mais remotamente poderão ter acesso aos empregos 

formais mais qualificados, utilizam-se de várias possibilidades de ocupação, 

incluindo a prostituição. Historicamente, a prostituição se constitui como um 

espaço insalubre para as mulheres, o que exige, na verdade, duas linhas de 

frente de intervenção, ao nosso ver: o acesso à qualificação profissional e ao 

ensino que lhes possibilite ter escolhas, além da prostituição; e a 

regulamentação da prostituição como profissão, que garanta os direitos das 

mulheres que comercializam os serviços sexuais.  

Compreendemos que só uma mudança no modelo de produção vigente 

alteraria as bases da desigualdade social e promoveria um estado de coisas 

livre de exploração e opressão. Porém, acreditamos que é na luta cotidiana dos 

trabalhadores e trabalhadoras que algumas mudanças podem ser 

processadas. É neste sentido que emerge a reivindicação das prostitutas para 

ter o seu trabalho reconhecido.  

É necessário o reconhecimento do estigma enquanto obstáculo para a 

garantia de direitos das mulheres prostitutas.  

 

 

1.4 O que será, o que será que está na fantasia dos infelizes? Que 

está no dia a dia das meretrizes? 
 

 

Maldita Geni, Bendita Geni... “ela é boa para apanhar, ela é boa para 

cuspir... Ela deve nos salvar, ela vai nos redimir, ela dá pra qualquer um”: 

Necessária Geni. Esta ambigüidade em relação às prostitutas, como vimos 

remonta, no Brasil, desde o tempo da colônia. A lógica do mal necessário faz 

com que a prostituição de forma contraditória seja considerada crime, embora 

não criminalize diretamente a prostituta, fazendo assim com que esta atividade 



seja tolerada. Contudo, as mulheres que praticam tal ofício são alvo de vários 

tipos de violência: estigmatizadas, maltratadas, identificadas por postulados 

religiosos e científicos como pecaminosas e ameaçadoras a saúde.  

 As damas do cabaré, as mulheres da vida, as rainhas da noite, as que 

se chamam rua, aparecem na literatura acadêmica que falam sobre elas, ora 

como mulheres de vida fácil, aquelas que se afastam do trabalho digno e do 

lar. Ora como vítimas, aquelas que foram empurradas para o submundo do 

meretrício. Mas essa história está sendo reescrita através das reflexões 

coletivas destas mulheres sobre seu próprio trabalho. Organizadas, descrevem 

como produto que comercializam algo que transcende o que historicamente se 

convencionou ser a venda de corpos, elas afirmam que vendem fantasias. 

 As fantasias dos infelizes, em sua maioria homens. Homens estes que 

assim como as mulheres são alvo da normatização da sexualidade, vivendo a 

ilusória sexualidade liberada que às mulheres foram negadas. Ambos 

prisioneiros da repressão sexual.  

Neste capítulo procuramos nos aproximar do que está por trás da 

negação de direitos das mulheres prostitutas, seguindo as pistas que a história 

nos deu, o trato persecutório e higienista das autoridades brasileiras à 

prostituição, ancorados em postulados de ordem médica. 

Segundo o levantamento de Lira (2006), os primeiros estudos sobre a 

prostituição no Brasil datam do século XIX e de mais da metade do século XX e 

caracterizam-se pelos argumentos moralistas, pois tratavam as mulheres 

prostitutas como desviantes, fora da normalidade social. Como caso de polícia, 

uma questão criminosa, conforme viemos demonstrando ao longo desta 

dissertação. Considerada pelo meio médico-sanitarista como transmissora de 

doenças sexualmente transmissíveis, partindo do princípio de que as 

prostitutas constituíam ameaça à saúde pública. Assim sendo, definiam os 

perfis das prostitutas, bem como o perfil das mulheres em geral. As prostitutas 

seriam preguiçosas, avessas ao trabalho, e perseguiam o prazer. Não 

poderiam ser consideradas honestas. Tal visão sexista via as mulheres como 

prostitutas em potencial. 

Os conceitos ligados à prostituição eram da higiene social, que 

associavam as mulheres prostitutas à sujeira, podridão, e doenças. Utilizavam 



a metáfora do micróbio ao se referirem às mesmas. Assim, eram 

responsabilizadas por muitas doenças e mazelas que atingiam a sociedade.  

O debate sobre a prostituição era ancorado por pressupostos 

positivistas. Usava-se a lógica do “mal necessário”, a partir do qual a 

prostituição era tolerada até certa medida, sem deixar de submetê-la aos 

princípios básicos da ordem urbana. Tais postulados serviram para justificar a 

postura higienista e policialesca do Estado brasileiro para com as mulheres 

prostitutas, conforme já referido.  

Os estudos dos médicos brasileiros entre 1840 a 1890 foram 

influenciados pelos projetos civilizatórios dos médicos higienistas europeus 

voltados para o progresso dos grandes centros urbanos e da sociedade. A 

preocupação com as duas capitais européias mais famosas do século XIX, 

Londres e Paris, no momento das transformações urbanas e do 

desenvolvimento industrial, por parte da burguesia que reivindicava um 

“saneamento” moral das cidades, vai exigir um maior controle das prostitutas, 

inspirando a teoria regulamentarista, segundo nos relata Nascimento (2008, p. 

23 – 30). 

Essas idéias ao chegarem ao Brasil encontram terreno fértil a partir da 

segunda metade do século XIX, no contexto da proclamação da República, 

marcado pelas transformações urbanas e pelo reajuste de ordem político-social 

empreendidas nas grandes cidades brasileiras.  

Magali Engel (1989) analisa que, entre 1840 e 1890, os médicos 

higienistas brasileiros, ao definirem a prostituição como uma doença, lhe 

atribuem três dimensões, que são: a dimensão física do corpo doente, 

compreendida como uma sexualidade pervertida; a dimensão moral, definida 

como depravação sexual e a dimensão social, que seria o comércio do prazer. 

Na dimensão física, os médicos concebem a sexualidade como uma 

função orgânica vinculada à reprodução da espécie, e consideram que a livre 

manifestação desta sexualidade apartada da função reprodutiva resultaria na 

destruição do organismo. Seria, assim, uma atividade sexual fora dos padrões 

da normalidade e, portanto, adquirindo o caráter de perversão. A prostituição 

polarizada com o casamento representaria, entre outras práticas, a sexualidade 

pervertida, enquanto que o casamento seria o espaço da sexualidade sadia.  



Sobre estes parâmetros da dimensão física da prostituição como 

doença, as prostitutas foram associadas a diversos males como cancro, úlcera. 

A mais emblemática é a associação à sífilis, devido ao surto na época.  Para os 

médicos, a condição de mulher já trazia um potencial maior que o do homem à 

perversão sexual, uma vez que a própria natureza teria gerado o caráter 

ambíguo da sexualidade feminina ao dotá-la do instituto de procriação. Assim, 

os hábitos cotidianos das prostitutas foram investigados e serviram de 

diagnóstico. E para além das doenças encontradas sob a justificativa de uma 

vida desregrada, imprimiram a essas mulheres a marca de esterilidade. 

Em relação à dimensão moral do corpo doente, a sexualidade doente é 

expressa através da idéia de depravação e, dentro deste campo, se entrelaça e 

se confunde com as noções de irracionalidade e de imoralidade. “O predomínio 

do instinto sobre a razão é qualificado através de imagens simultaneamente 

reveladoras do delírio (loucura) e da degradação moral (pecado)” (ENGEL, 

1989, p. 82). O pecado é incorporado como substância básica à dimensão 

moral da prostituição como doença. Nesta lógica, a mulher pecaria mais 

facilmente que o homem, pois, segundo o diagnóstico médico, ela seria mais 

propensa a viver só dos sentidos. 

A mulher prostituta, na dimensão moral, é construída através da 

oposição do papel de esposa/mãe.  O seu instituto desregrado comprometeria 

a capacidade não só orgânica, mas também moral de conceber filhos. Por 

buscar o gozo perene do corpo, escolheria a esterilidade. O conteúdo moral da 

sexualidade sadia também se expressava através da oposição entre 

prostituição e casamento. O que nos faz concluir que a cópula no casamento 

teria apenas a função da procriação, enquanto que as práticas sexuais na 

prostituição seriam estéreis. 

Complementando as outras duas dimensões, a dimensão social da 

prostituição como doença, nos mostra a prostituição como uma atividade 

remunerada ilegítima e inserida na categoria da desordem social. Embora seja 

uma atividade remunerada, é antes considerada como ociosidade, se 

contrapondo ao trabalho.Também associavam à prostituição outras atividades 

produtivas realizadas pelas mulheres pobres da cidade, como costureira, 

enfermeira e florista, considerando-as como prostituição enrustida. Diante da 



situação conjuntural da época, no Rio de Janeiro, como nos aponta Engel 

(1989): 

 

 
Em 1890, depois de abolida a escravidão, a ausência de empregos 
para a mão-de-obra feminina ou os baixos salários aos quais estava 
sujeita passam a ser apontados como fatores sociais determinantes 
da prostituição na cidade do Rio de Janeiro. (ENGEL, 1989, p. 97) 

 
 

 
 Dentro desta lógica, apontavam a inferioridade da mulher para ter um 

trabalho remunerado, restando apenas duas únicas alternativas que seriam: a 

miséria ou a desonra. 

 Essa ótica ainda era permeada pela idéia da prostituição como perigo, 

enquanto ameaça ao trabalho e à propriedade privada. A prostituição, sob a 

falsa imagem do ganho fácil se tornava atrativa, desviando mão-de-obra 

feminina dos setores produtivos. O perigo maior se constituía ainda no risco de 

contágio à clientela. “Contaminando física e/ ou moralmente o corpo do 

trabalhador, transformava-o em indolente, ocioso, enfim, em incapaz para o 

trabalho, tornando-o inútil para a sociedade”. (ENGEL, 1989, p. 99). E, por fim, 

ameaçava a propriedade privada, uma vez que comercializava o prazer, 

incentivava o desperdício, assim destruindo o patrimônio da família.   

 Esse conjunto de desastres atribuídos à prostituição constituía uma 

ameaça à pátria, prejudicava o progresso e a civilização. Também dentro desta 

ideologia, consideravam a prostituição como um mal externo ao país, atribuíam 

a presença de estrangeiras à prostituição, argumentando que entre as filhas da 

terra, poucas caíam na imoralidade. 

 Como supracitado, o momento econômico, político e social da época era 

o da crescente urbanização/ industrialização do país, neste bojo, implantava-se 

a ideologia burguesa de higienização da cidade rumo ao progresso. Como nos 

aponta Rago (1985), o poder público e a burguesia industrial investiram na 

tentativa de disciplinar os trabalhadores, buscando controlar todas as esferas 

da sua vida, purificando o espaço fabril, e interferindo do cabaré ao lar. Era 

necessário normatizar e instituir hábitos moralizantes e costumes regrados ao 

operariado considerado promíscuo e anti-higiênico. Mostrar-lhe o modelo 



familiar a ser seguido: a família nuclear, reservada, higienizada, capaz de 

integrar o trabalhador ao universo dos valores dominantes. Assim, buscando a 

fragilização da luta de classes: valores incorporados, trabalhadores 

domesticados.  

 

 

Mais do que o discernimento pelo olhar analítico e classificatório de 
médicos, higienistas, criminologistas e inspetores públicos, é o 
desejo de eliminação da diferença, de normalização do outro, que se 
coloca como motivação primeira das investidas do poder sobre a 
classe operária fora das fábricas. Na empresa de construção de um 
mundo á sua imagem, a domesticação de um novo operariado 
implicou a imposição do modelo imaginário da família criado pela 
sociedade burguesa. (RAGO, 1985, p.61) 

 

 

Uelba Nascimento (2008) ao estudar sobre a prostituição feminina em 

Campina Grande, no período de 1930 a 1950, observou a maneira como o 

saber médico influenciou os juristas sobre processos relacionados a prostitutas 

e seus clientes. E nos aponta como eram denominados os trabalhadores que 

se envolviam com as prostitutas: 

 

 
Neste sentido, todo homem que se envolve com meretrizes é nomeado pelos 
juristas como “vagabundo”, “desclassificado”, “de má indole”, “amant – de – 
coeur”, “gigolot”, “tipos inescrupulosos”, “tarados”, “mau caráter” e tantos 
outros epítetos que recheiam os processos. (NASCIMENTO, 2008, p.28). 
 

 

Os estudos sobre prostituição deslocaram-se do âmbito médico para as 

ciências sociais a partir da segunda metade do século XX. Na década de 1960, 

os temas eram relacionados ao perfil social e psicológico das prostitutas. Mas, 

as mudanças mais significativas na literatura especializada sobre o tema só se 

deram a partir dos anos 1980, com estudos relacionados aos vários tipos de 

prostituição, que observavam que estas possuíam características diferentes, e 

sobre a construção da identidade das mulheres. A pesquisa de Lira (2006) 

concentrou-se na organização das prostitutas. Compreendemos que estas 

mudanças de tratamento teórico sobre o tema sofreram a influência das lutas 



das mulheres prostitutas, desde a década de 1970, em nível internacional e 

nacional, reivindicando direitos e denunciando a violência policial. 

A nossa abordagem sobre a prostituição feminina no Brasil não tem a 

pretensão de esgotar a complexidade do tema. O nosso esforço analítico é no 

sentido de buscar as aproximações que favoreçam o entendimento do porquê 

desta atividade não ser considerada lícita e, consequentemente, mantendo as 

mulheres prostitutas apartadas dos seus direitos sociais, favorecendo ainda a 

violação dos seus direitos humanos através de diversas formas de violência. 

É importante considerar que a complexidade com que se apresenta a 

prostituição não nos permite generalizar e nem homogeneizar as mulheres que 

exercem esta atividade, seu exercício se dá de variadas formas, há as que 

trabalham por conta própria: buscando clientes em pontos estratégicos nas 

ruas ou através dos anúncios de jornais e pela internet, são as garotas de 

programa. Há as que necessitam de um atravessador, sob a figura de um 

cafetão ou de uma cafetina. Há as que estão ligadas a bordéis, casas de 

massagem e diversos outros espaços. Há as que ganham muito bem para 

acompanhar executivos, turistas, assim como há as que fazem parte do que se 

chama de baixo meretrício, atendendo aos trabalhadores, como as prostitutas 

da Vila Mimosa no Rio de Janeiro, onde tivemos a oportunidade de visitar e de 

conversar com uma prostituta, inclusive universitária.  

As várias características do exercício da prostituição, como o local e o 

público alvo, distinguem-nas. Assim sendo, o traço comum para nós é que 

consideramos prostitutas as mulheres maiores de 18 anos que exercem a 

atividade por livre e espontânea vontade, embora que, em muitos casos, as 

condições objetivas e o histórico de vida dessas mulheres não lhes ofereça 

outras alternativas, apresentando a prostituição como possibilidade menos 

prejudicial. Assim: 

 

 
É necessário distinguir a comercialização de serviços sexuais, envolvendo 
adultos como compradores e vendedores, de dois outros fenômenos sociais, 
ainda que possam estar entrelaçados em situações específicas. São eles: a 
exploração/abuso sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de 
mulheres/trabalho sexual escravo. Estes fenômenos estão cada vez mais 
visibilizados nas sociedades e são radicalmente diferentes da prostituição, 
por envolverem crianças e adolescentes – seres em formação e 
desenvolvimento biológico, psíquico e social –, e mulheres forçadas a 
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Me llaman calle de malegría, calle dolida 

Calle cansada de tanto amar 

 

(...) 

 

Me llaman calle la sin futuro 

Me llaman calle la sin salida 

Me llaman calle, calle más calle 

La que mujeres de la vida 

Suben pa bajo, bajan para arriba 

Como maquinita por la gran ciudad 

 

Me llaman calle – Manu Chão 
Imagem: As meninas de Sodré – Zé Cordeiro 

Capítulo II - Mulheres em Movimento: lutas sociais das 
mulheres no bojo das lutas sociais feministas 
 

 

2.1 Mulheres em Movimento: abrindo os caminhos das lutas sociais 

das mulheres prostitutas no bojo das lutas sociais feministas 

 

 
 A lucidez das mulheres sobre a sua condição de opressão e exploração 

e a  dureza da realidade vivenciada por elas foram impulsionadoras das lutas 

contra essa mesma condição. É certo que as mulheres sempre lançaram mãos 

de estratégias, individuais ou coletivas, contra as imposições da sociedade a 

respeito da obediência a papeis rígidos e disciplinadores. Porém, é nos fins do 

século XIX e começo do século XX, com o movimento sufragista, que se dá a 

primeira onda do movimento pela emancipação da mulher. Emergindo no bojo 

das revoluções burguesas, surge A Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã, redigida por Olympe de Gouges, em 1791, que reivindica um 

tratamento de cidadã a todas as mulheres, nos moldes dos ideais da 

Revolução Francesa: de liberdade, igualdade e fraternidade.  



 

 
A Declaração, de fato, não só formula a oposição contra o 
ordenamento social ou os privilégios de classe, mas ataca o domínio 
e o poder também no privado, nas relações entre homens e 
mulheres, revelando assim a outra contradição fundamental da 
sociedade burguesa: a contradição entre o poder aparentemente 
pacificado no monopólio do poder do Estado e a exclusão e 
submissão das mulheres sob a aparência do direito matrimonial ou 
no “espaço livre do direito” à privacidade. (BONACHI, 1995, p.52-53). 

 

 

É no contexto dos anos de 1960 que ocorre a segunda onda das lutas 

feministas. Segundo Toledo (2008, p.100), as condições para esse movimento 

foram propiciadas pela entrada em massa das mulheres no mercado de 

trabalho nos anos de 1950, inclusive as mulheres casadas e com filhos, e a 

grande expansão do ensino superior. A ascensão feminista ocorreu no bojo e 

como parte de uma luta geral que foi travada por diversos sujeitos históricos, 

como as lutas dos negros, estudantes, trabalhadores.  

Já nas décadas de 1970 e 1980, ocorre a terceira onda de lutas 

feministas, sobretudo na América Latina, envolvendo as mulheres 

trabalhadoras, e assim com bandeiras mais sindicais e amplas, numa luta que 

questionava diretamente o modo de produção capitalista. Essas mudanças de 

direção das lutas se deram pelo aumento da participação da mulher na 

População Economicamente Ativa (PEA). 

Antes de focarmos nossa análise nas lutas e conquistas que datam dos 

períodos das duas ondas de lutas feministas, cabe-nos destacar diferença 

existente entre o movimento de mulheres e o movimento feminista: 

 

 
O movimento feminista é caracterizado pela luta contra todas as 
formas de opressão, subalternidade e discriminação sobre as 
mulheres, buscando para tanto, liberdade, igualdade e a autonomia 
para elas. O movimento de mulheres diz respeito ás reivindicações 
de acesso a bens de consumo coletivo e melhores condições de 
vida. Contudo, as lutas e demandas de ambos os movimentos se 
confluíram em diversos momentos da história. (MONTAÑO, 2010, p. 
285) 

 

 



O contexto histórico em que emergem os movimentos sociais feministas 

na América Latina é o da Guerra Fria e da expansão do capital, ou seja, da 

relação de dependência, de subordinação, dos paises latino-americanos com 

os paises centrais. Montaño (2010, p.249).   

As lutas na América Latina daquele período são influenciadas pelo Maio 

de 1968 e pelas revoluções que datam de meados do século XX, a vietnamita, 

cubana, entre outras. A segunda onda feminista situa-se no citado período, 

conforme já afirmamos.  

No Brasil, o cenário era o de ditadura militar, marcado por censura, 

prisões arbitrárias, torturas, exílios e principalmente pela cassação de direitos 

políticos. Mesmo nesta conjuntura os movimentos de mulheres e feministas, 

como parte de uma dinâmica de lutas mais gerais, conseguiram encampar 

suas bandeiras. No entanto, assim problematiza Pinto (2003): 

 

 
O feminismo brasileiro nasceu e se desenvolveu em um dificílimo 
paradoxo: ao mesmo tempo que teve de administrar as tensões 
entre uma perspectiva autonomista e sua profunda ligação contra a 
ditadura militar no Brasil, foi visto pelos integrantes desta mesma luta 
como um sério desvio pequeno burguês. (PINTO, 2003, p.45). 

 

 

A autora aponta ainda que no Brasil a organização feminista vivencia o 

dilema da luta específica da transformação das relações de gênero. E por outro 

lado, a luta vinculada à questão da desigualdade social. Tal dilema leva a dois 

cenários: a minimização das questões específicas, incluindo-as como parte da 

problemática maior da desigualdade. E o segundo cenário, é o reconhecimento 

das diferenças que a desigualdade toma quando se trata de mulheres pobres, 

negras, sem terra e, em outro extremo, as mulheres ricas ou intelectualizadas. 

E assim, define como deve ser entendido o movimento feminista: 

 
 

(...) é um movimento que luta por autonomia em um espaço 
profundamente marcado pelo político; defende a especificidade da 
condição da mulher, numa sociedade em que a condição de 
dominado é comum a grandes parcelas da população; no qual há 
diferentes mulheres enfrentando uma gama de problemas 
diferenciados. (PINTO, 2003, p.46). 

 



 

 A dicotomia em relação às lutas específicas e gerais que ronda os 

diversos movimentos sociais bem como os partidos políticos se constituem, ao 

nosso ver, em um grande equívoco, que acaba por beneficiar a fragmentação 

das lutas. Isto porque, as chamadas demandas específicas, no âmbito da 

reprodução social, tem como base as relações fundadas a partir da produção 

social. De acordo com Karl Marx (2006, p.64): “(...) a riqueza espiritual 

verdadeira do individuo depende da riqueza das relações efetivas”.  

Segundo Montaño, (2010, p.287), é possível identificar três tendências 

teóricas e ideopolíticas no movimento feminista nacional e latino-americano 

contemporâneo:  

 

• Perspectiva socialista – entende que a emancipação da mulher 

demanda a construção de um projeto societário que se contraponha ao 

capitalismo para o alcance da igualdade e da liberdade substantivas; 

• A cidadania nos marcos do capitalismo – busca a igualdade e a 

liberdade para as mulheres por meio de reivindicação de direitos que 

consubstanciam a  cidadania nos marcos do capital.; 

• Feminismo filiado às premissas pós-modernas – limita-se ao 

culturalismo, atuando com base na subjetividade, no simbólico e nas 

chamadas “representações sociais”. 

 

Essa pluralidade tem em comum, por exemplo, bandeiras a defesa da 

legalização do aborto e a luta contra a violência de gênero. Segundo Ávila 

(2001): 

 

 
Para o movimento feminista, cuja luta histórica é a transformação 
das relações de gênero a instituição das mulheres como sujeito é o 
centro da sua ação, é a sua grande conquista e ao mesmo tempo 
sua contribuição histórica para o movimento das mulheres em geral. 
(ÁVILA, 2001, p.19). 

 

  

 O ano de 1975 é considerado como marco inaugural do feminismo no 

Brasil, tendo sido declarado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher. 



Segundo Sarti (2004), o reconhecimento oficial pela ONU favoreceu a 

visibilidade do movimento feminista e abriu espaços para a formação de grupos 

políticos de mulheres que saíram da clandestinidade, como os de São Paulo: 

Brasil Mulher,  Nós  Mulheres e Movimento Feminista pela Anistia. O feminismo 

brasileiro tem suas particularidades, conforme Sarti (2004, p.39): “Iniciado nas 

camadas médias, o feminismo brasileiro, que se chamava ‘movimento de 

mulheres’, expandiu-se através de uma articulação peculiar com as camadas 

populares e suas organizações de bairro, constituindo-se em um movimento 

interclasses”. 

Nessa articulação, existia uma relação com a Igreja Católica, que 

apoiava as organizações femininas de bairro como parte do trabalho pastoral 

de inspiração na Teologia da Libertação. Assim, viviam entre constantes 

enfrentamentos em busca de hegemonia dentro dos grupos populares, porém o 

que predominou foi uma política de alianças em relação aos que tinham em 

comum uma postura contra o regime autoritário. Assim: “O aborto, a 

sexualidade, o planejamento familiar e outras questões permaneceram no 

âmbito das discussões privadas, feitas em pequenos ‘grupos de reflexão’, sem 

ressonância pública”. (SARTI, 2004, p. 39). 

O contexto da redemocratização, nos meados dos anos de 1980, 

marcados pela anistia aos presos e exilados políticos e pela reforma partidária, 

constituíram o momento de consolidação do feminismo no Brasil. O movimento 

feminista teve significativa penetração em sindicatos, partidos, legitimando-se 

como sujeito político, também começando a surgir sob a forma de 

organizações não-governamentais (ONGs). Como aponta Sarti (2004): 

 

 
A institucionalização do movimento implicou, assim, o seu 
direcionamento para as questões que respondiam às prioridades das 
agências financiadoras. Foi o caso daquelas relacionadas à saúde 
da mulher, que causaram impacto na área médica, entre as quais 
emergiu o campo dos “direitos reprodutivos”, que questionou, de um 
ponto de vista feminista, a concepção e os usos sociais do corpo 
feminino, particularmente pela medicina dirigida à mulher 
(ginecologia e obstetrícia), em torno das tecnologias reprodutivas. 
(SARTI, 2004, p.42). 

 

 



Foi uma década muito produtiva, onde se desenvolveu a pesquisa 

acadêmica sobre a mulher, inaugurada desde 1967 com a publicação de 

Heleieth Saffioti, A mulher na sociedade de classe: mito e realidade. Este livro, 

segundo Pinto (2003, p.86), constituiu um marco por trazer o tema da opressão 

da mulher para dentro do debate marxista. 

No tocante ao plano governamental, foram criados Conselhos da 

Condição Feminina em todos os níveis: federal, estadual e municipal. Como 

nos aponta Abramovay (1998): 

 
 

Em 1985, estabelece-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM) que funcionaria com nexos fortes com o movimento de 
mulheres, garantindo-se aí uma ampla participação de diversas 
correntes de pensamento e representação política do movimento de 
mulheres, por meio da figura de conselheiras. O Conselho teve uma 
atuação marcante na campanha da Constituinte de 1988, por meio 
do lobby do batom, na área de direitos reprodutivos e no combate à 
violência contra a mulher (...). (ABRAMOVAY, 1998, p.51). 

 

 

E a violência contra a mulher começou a ser tratada em delegacias 

próprias. Todos esses ganhos da década somam-se ao saldo positivo, a 

alteração da condição da mulher na Constituição Federal de 1988, extinguindo 

a tutela masculina na sociedade conjugal. 

Dos anos de 1990 à primeira década deste milênio, marcados pelo 

refluxo dos movimentos sociais em geral, e pelos ataques neoliberais 

presentes nos projetos dos governos que se sucederam no país até os dias 

atuais, os movimentos de mulheres e feministas, através de sua organização já 

consolidada, tiveram ganhos expressivos, como avanços em relação à luta 

contra a violência doméstica, com a Lei Maria da Penha, por exemplo. 

Questões como saúde (incluindo direitos reprodutivos; aborto, etc) e violência 

se tornaram centrais nas reivindicações por políticas públicas para as 

mulheres.  

No entanto, na virada do milênio, como aponta Pinto (2003), sobre os 

questionamentos de que o feminismo acabou, a autora argumenta que o 

feminismo que existiu há trinta anos atrás não é o mesmo que se apresenta 

hoje. E afirma ser um equívoco decretar o fim do feminismo. Assim sendo, 



aponta dois cenários para as novas formas seguidas pelo movimento feminista 

e pelo de mulheres: 

 

 
O primeiro refere-se à dissociação entre o pensamento feminista e o 
movimento; o segundo a profissionalização do movimento por meio 
do aparecimento do grande número de ONGs voltadas para a 
questão das mulheres. Essas duas movimentações são 
complementares e, ao mesmo tempo, agem em direções diversas. 
Enquanto o pensamento feminista se generaliza, o movimento, por 
meio das ONGs, se especializa.  (PINTO, 2003, p.91) 

 

 

O fato é que, apesar das inúmeras conquistas, a barbárie típica do 

sistema capitalista alimenta violências, e assim, a violência de gênero 

apresenta números alarmantes. 

Entre as diversas bandeiras comuns ao movimento feminista, 

destacamos o debate sobre o corpo, a sexualidade e direitos reprodutivos. 

Segundo Portela (2001), no centro da politização por parte dos movimentos 

feministas das questões relativas ao corpo, à sexualidade e à reprodução 

estava a concepção do corpo como algo moldado, tanto materialmente quanto 

em termos de representações, por ideologias culturais e práticas disciplinares. 

As feministas chamavam a atenção para o caráter de objeto do corpo feminino. 

 Durante as décadas de 1960 e 1970 a expressão mulher-objeto se 

contrapunha à expressão mulher-sujeito, a mulher como objeto de cama e 

mesa que expressava a função de servir ao homem: “Quando esposas, o sexo 

é dever conjugal e, às vezes, trabalho; quando prostitutas, o sexo é trabalho na 

rua e, em casa é também dever”. (PORTELA, 2003, p.82). 

O corpo é um construto social, em cada época e espaço adquire 

conotações funcionais. Em especial, o corpo das mulheres, uma vez que são 

identificadas como o próprio corpo. Se olharmos rapidamente para a história 

das mulheres no Ocidente, de acordo com Perrot (1991), veremos que na 

Antiguidade romana a única função do corpo da mulher era a da procriação. 

Para as esposas a função de gerar os herdeiros enquanto que, as escravas 

serviam para a reprodução da mão de obra e para satisfazer sexualmente o 

seu senhor. 



Na Idade Média, a mulher era considerada como um ser puramente 

natural, continuando a prevalecer a função da procriação. Mas, nessa época de 

grande poder da Igreja Católica, a mulher é considerada como totalmente 

natural, sendo o oposto do espiritual.  

O período do Renascimento lega a idéia do corpo da mulher como o 

corpo masculino atrofiado, úteros ambulantes, ambiguidade entre o divino e o 

pecaminoso.  

No século XIX, o ideal romântico vai retratar as mulheres como 

instrumentos de ostentação da riqueza do marido.  

Na contemporaneidade, a figura feminina é amplamente usada como 

produto de consumo, como objeto manipulado pela propaganda. A luta contra 

tal visão soma-se à desnaturalização do corpo por parte das feministas, bem 

como a dissociação entre sexualidade e reprodução serão a tônica de várias 

bandeiras de lutas do movimento, como:  

 
 

a ênfase política e teórica nas questões da legalização do aborto, da 
disseminação dos contraceptivos e da liberdade sexual. A 
autonomização da esfera da sexualidade com relação a reprodução 
traz à cena o tema do prazer e da realização pessoal como 
componentes centrais da vivência sexual, ao mesmo tempo que 
desfaz a maternidade e o casamento como destinos inexoráveis de 
toda e qualquer mulher. (PORTELA, 2001, p.91) 

 

 

Os avanços oriundos do debate sobre o corpo, a sexualidade e os 

direitos reprodutivos, segundo Portela (2001), estão à vista, tendo como 

exemplos o fim do tabu da virgindade para as mulheres, o aumento do número 

de divórcios e a visibilidade das relações homoeróticas. 

Os avanços no campo da sexualidade contemporânea fazem com que a 

prostituição tenha maior visibilidade e que se expanda em razão, sobretudo, do 

aumento das desigualdades sociais. Desigualdades essas que se vinculam ao 

processo de feminização da pobreza, uma das múltiplas determinações que 

levam as mulheres a sobreviver como prostitutas. 

Dentro do movimento feminista há o seguimento das mulheres 

prostitutas organizadas, sobre o qual nos aprofundaremos no próximo capítulo. 

Enquanto elas lutam por seus direitos e pela regulamentação profissional, parte 



do movimento feminista reafirma uma postura abolicionista libertária, ou seja, 

não criminalizam as mulheres prostitutas, mas reivindicam o fim da prostituição.  

O movimento feminista acumulou, ao longo destes últimos 40 anos, 

desde a segunda onda das lutas feministas, o debate sobre o corpo, a 

sexualidade e os direitos reprodutivos, conforme já analisado. Reivindicaram 

para as mulheres a posse do seu próprio corpo e somaram esforços para 

desvincular a sexualidade da reprodução como função feminina primordial. 

Nesta perspectiva, consideram a prostituição como uma das formas mais 

cruéis de exploração, mas vale ressaltar que não condenam as prostitutas.  

Diversas foram as manifestações através de moções, por parte dos 

movimentos de mulheres e feministas, contra a proposta de Projeto de Lei 

98/2003, do Deputado Fernando Gabeira, que prevê retirar do Código Penal os 

artigos que fazem referência à prostituição, com o intuito de abrir caminho para 

a sua regulamentação como profissão. A exemplo do artigo publicado no Jornal 

de debates9, construído pelas mulheres presentes ao XI Encontro Nacional 

sobre Prostituição e Cidadania, em 2005, na cidade de Teófilo Otoni – Minas 

Gerais, com o tema Prostituição e Cidadania, quando foram discutidas políticas 

públicas e a proposta de projeto de Legalização da Indústria da Prostituição.  

Eis um trecho do documento final do citado Encontro: 

 

A legalização da indústria da prostituição de vez em quando vem à 
baila, e, nessas ocasiões, sempre surge com um viés quando não 
moralista, com um caráter economicista, de mercantilização do corpo 
da mulher, com o garantido direito da burguesia de explorar todas as 
esferas da atividade humana. (...) O projeto beneficia aquele que 
explora a atividade sexual: poderá, esse explorador, com 
tranqüilidade, explorar essa atividade, ou diretamente, com as 
mulheres, ou indiretamente com as chamadas casas de prostituição, 
na qualidade de agenciador dos corpos das mulheres, nos hotéis e 
casas noturnas. Tudo, claro, com direito a ter CGC e recolhendo 
impostos. A supressão dos artigos do Código Penal que pune como 
crimes a exploração do corpo das mulheres, propõe, então, na 
verdade, que tais atividades passem de crimes para simples 

                                                 
9 Jornal de debates. Prostituição: não condene busquemos juntas, na luta, uma solução. Rio 
de Janeiro, 26, jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.jornaldedebates.ig.com.br/debate/prostituicao-deve-ser-legalizada-no-
brasil/artigo/prostituicao-nao-condene-busquemos-juntas--0>. Acesso em: 01 ago. 2008.  
 
 



atividades empresariais normais, tendo como objeto, corpos 
humanos. É inegável que a supressão dos artigos que punem os 
exploradores/cafetões, facilitará o comércio internacional sexual, aí 
incluído o turismo, e particularmente a prostituição infanto-juvenil. 
(JORNAL DE DEBATES, 2007) 

 

 

A Marcha Mundial de Mulheres, uma das expressões dos movimentos 

feministas mais importantes da atualidade, se posiciona de forma abolicionista, 

encarando a “prostituição e o tráfico de pessoas como uma das principais 

formas de opressão das mulheres pela manutenção da supremacia masculina”. 

(MARCHA MUNDIAL DE MULHERES, 2008, p.27). Para ela não há a 

diferenciação entre a prostituição e a exploração sexual, uma vez que uma 

redunda na outra: 

 
 

Mesmo as consideradas “prostitutas de luxo” ou garotas de 
programa de clubes privê têm pouca ou nenhuma autonomia sobre o 
seu “serviço”. E muito menos sobre a sua sexualidade, pois a exerce 
num contexto de submissão ao desejo do outro, mediante 
pagamento, e, em geral, fornecendo lucro aos agenciadores. Além 
disso, estão muito expostas à violência. (MARCHA MUNDIAL DE 
MULHERES, 2008, p.27) 

 

 

 No tocante à sexualidade, esta na prostituição não aparece como uma 

sexualidade livre, uma vez que se torna alienada mediante o pagamento pelo 

ato sexual. Como já analisado, a função nesta relação não é a de procriação. 

Sabemos que historicamente a prostituição foi identificada com a esterilidade e 

localizada no campo das anomalias sexuais por significar um sexo sem fins 

reprodutivos, assim sendo, a função da relação aqui é outra, a de servir. 

Função esta tão combatida pelas feministas e, portanto, coerente com o 

posicionamento abolicionista. 

É importante considerar que a postura das feministas é antagônica à 

posição dos conservadores. Estes últimos culpabilizam as mulheres e utilizam 

argumentos moralistas, enquanto que o feminismo defende uma sexualidade 

livre, e, para tanto, não a concebe com a mediação do pagamento, do lucro.  

 



 
As feministas nunca foram moralistas, sempre defenderam a 
liberdade sexual ou o livre exercício da sexualidade, a autonomia do 
desejo, o direito ao próprio corpo (por isso, lutam também pelo direito 
ao aborto). Ocorre que o fato de algumas mulheres sentirem prazer 
em “vender o próprio corpo”, não significa que devemos considerar 
ser esse o caso da maioria das prostitutas. Além do mais, se 
considerarmos, como mostra Guattari, que o capitalismo produz a 
subjetividade, transformando (e valorando) todas as relações em 
mercadorias, não é de se estranhar que algumas pessoas sintam 
prazer em se tornarem uma mercadoria/objeto e o mercado sexual 
se torna uma fantasia poderosa. (MARCHA MUNDIAL DE 
MULHERES, 2008, p.28). 
 
 

 

Sobre a organização das prostitutas, a Marcha Mundial de Mulheres 

reconhece os avanços na defesa da saúde e dos direitos humanos delas. Mas, 

pondera que a prostituição como uma relação de opressão e violência às 

mulheres não deveria se constituir como opção de profissão. 

 

 
Algumas organizações de prostitutas foram incentivadas com apoio 
de organismos internacionais no final da década de 1980 devido ao 
aumento da incidência de Aids. De fato, algumas delas são ou foram 
importantes para a defesa da saúde e dos direitos humanos das 
prostitutas. Isso não significa dizer que essa é uma alternativa 
profissional para as mulheres. A profissionalização das trabalhadoras 
do sexo (como cada vez mais é denominada) implica regulamentar 
uma relação de opressão e violência como carreira, profissão ou 
projeto de vida para as mulheres. (MARCHA MUNDIAL DE 
MULHERES, 2008, p. 29). 

 

 

Por fim, a Marcha também se posiciona em relação ao Projeto de Lei 

98/2003 do Deputado Fernando Gabeira: 

 

 
O Projeto de Lei de autoria do deputado Fernando Gabeira, em 
tramitação na Câmara Federal, que conta com muita simpatia de 
parlamentares e setores da sociedade civil, não trata da defesa dos 
direitos das pessoas prostituídas, apenas legaliza o comércio do 
sexo e libera os negócios dos empresários do sexo, porque retira 
artigos do Código Penal que criminalizam os agenciadores, alegando 
que a marginalização da atividade é o que a torna problemática. 
(MARCHA MUNDIAL DE MULHERES, 2008, p. 30; grifo do autor)  

 



Consideramos que o projeto de lei não avança muito em relação aos 

direitos, e se constituiu como uma polêmica ao sugerir alteração no Código 

Penal, principalmente no artigo que diz respeito ao tráfico internacional de 

pessoas.  

No próximo capítulo, buscamos compreender como se deu a 

organização das mulheres prostitutas e como se configura a luta na tentativa 

de uma legislação que garanta os direitos trabalhistas. 

 

 

2.2  A prostituição como questão de política: A luta por direitos 
e contra o estigma. 
 
 
 Conforme explicitamos no capítulo I, por não ser considerada como 

atividade laborativa, a prostituição historicamente foi tratada pelas autoridades, 

em geral, como uma questão de polícia, enquadrada em regimes jurídicos. A 

saber, de três tipos, como nos afirma RIOS (2000): 

 

• Proibicionismo – criminalização da prática da prostituição.  

• Abolicionismo- dividido em duas vertentes: 

1. Abolicionismo “proibicionista” – Argumentavam que o registro 

obrigatório incrementaria a prostituição clandestina, que as mulheres se 

submeteriam ao arbítrio policial, acreditando que admitir esta atividade 

como profissão seria legitimar o exercício sexual fora do casamento, 

sem finalidade procriativa. 

2.  Abolicionismo “liberal” – Sustentavam a idéia de uma sexualidade 

mais livre tanto para homens como para mulheres. Os adeptos deste 

pensamento eram, em geral, feministas, anarquistas libertários e 

socialistas. 

• Regulamentarismo – Defendiam o controle sanitário e o confinamento 

da prostituição a áreas específicas, sob o controle policial. 

 



O caso brasileiro, em particular, é marcado por três momentos. Até 1935 as 

autoridades assumiram uma postura proibicionista, pois a prostituição era 

considerada uma anomalia, provocando a desordem moral e social. As 

prostitutas “sofriam repressão por parte da policia, eram tratadas como 

pessoas que cometiam crimes de ofensa moral, perturbação da ordem, ultraje 

público ao pudor”.(FARINHA, 2006, p.34) 

O segundo momento, através do Decreto nº 7.223 de 1935, institui o 

regulamentarismo. A fiscalização seria feita pelas delegacias de costumes, 

através de registros compulsórios e do porte de identidade. 

O terceiro momento que vigora até os dias de hoje, foi inaugurado por meio 

do Decreto nº 46.981, de 08 de outubro de 1959, quando se instituiu o 

abolicionismo.  Este decreto versava sobre a repressão ao tráfico de pessoas e 

ao lenocínio. 

No período colonial, as formas não-ortodoxas das relações extraconjugais, 

como amasiamentos e concubinatos, eram rotuladas como prostituição. São 

variadas as referências às mulheres que vivem amasiadas, como prostitutas, 

nos documentos das devassas realizadas pela Coroa portuguesa.  

As Ordenações do Reino, legislação da Coroa Portuguesa que vigorava no 

Brasil Colônia, faziam referências as mulheres solteiras identificando-as como 

cortesãs. Visavam ainda, regular a vida matrimonial e inibir as uniões 

clandestinas, fazendo clara referência à honra das donzelas.  

Um traço comum às Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas é a 

referência a casa de alcouce, prostíbulo. Era punido com o degredo quem 

cometesse o crime de alcovitice.  

 A legislação brasileira, e da Coroa, como vimos, desde essa época possui 

a marca do sexismo no tratamento dado a homens e mulheres.  

 

 
(...) ambigüidade que caracteriza não só a nossa legislação penal 
como também a civil, desde a sua criação, já que admite a igualdade 
de todos perante a lei, enquanto indivíduos, mas mantém a mulher 
numa situação de tutela e submetida ao único coletivo admitido em 
nossas leis: a família. (CORRÊA, 1981, p.15). 

 

 Dentro desta ambiguidade entre os sexos masculino e feminino na 

legislação, há ainda uma outra ambiguidade, dessa vez entre as próprias 



mulheres. As consideradas honestas terão um tratamento de tuteladas, 

gozando inclusive de uma impunidade relativa. Em contrapartida, as mulheres 

que fugirem do ideal da mulher honesta serão identificadas como prostitutas. 

Como nos aponta Corrêa (1981), ao analisar o primeiro Código Penal 

brasileiro, datado de 1830: 

 

 
A mulher desde aí já aparece como tutelada (...) e o principal 
aspecto de sua persona social a ser assegurado pela lei é a 
virgindade, fazendo-se distinção explícita entre a “mulher honesta” e 
a prostituta, ou mulher pública. (CORRÊA, 1981, p.20) 
 

 

O Código Penal do Império, de 1830, e ainda no Código Penal da 

República, de 1890, o artigo que versa sobre o estupro prevê pena diferenciada 

se o estupro for contra uma mulher honesta (01 a 06 anos de prisão), e se for 

contra “mulher pública” (06 meses a 2 anos). No Código de 1890, com a 

inclusão dos artigos sobre lenocínio, a prostituição torna-se criminalizada, 

como bem observou Nascimento (2008, p. 49-57). 

Como nos aponta Marlene Rodrigues (2004), o Código Penal de 1940 não 

aborda a prostituição, e sim o lenocínio, o favorecimento da prostituição alheia. 

Reza ainda, no Artigo 229 sobre a casa de prostituição, com a pena de 

reclusão a quem mantiver casa ou lugar de encontro para prostituição.  

O conjunto de artigos que fazem referência à prostituição estão reunidos 

sob o Título VI, dos “Crimes contra os costumes”, e junto a eles, capítulos 

referentes a estupro, atentado violento ao pudor e demais atos relacionados 

contra a liberdade sexual. Assim, Marlene Rodrigues (2004), analisa: 

 

 
Vale mencionar que embora os artigos inscritos nesses últimos 
capítulos não se refiram direta ou indiretamente à prostituição ou ao 
lenocínio, muitos atingem frontalmente as mulheres que se 
prostituem, na medida em que têm como pré-condição para a 
tipificação do delito o fato de a mulher ser “honesta” e não levar “vida 
dissoluta”. Assim, o explicitam os artigos 215, 216 e 219 que se 
referem, respectivamente, à “Posse sexual mediante fraude”, ao 
“Atentado ao pudor mediante fraude” e ao “Rapto violento ou 
mediante fraude”, e cujas vítimas são obrigatoriamente mulheres 
honestas. (RODRIGUES, A. 2004, p. 152) 
 



 

Atualmente, junto ao Código Penal de 1940, a legislação em vigor sobre a 

prostituição se apresenta através do Decreto nº 46.98, de 08 de outubro de 

1959, assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek, cuja finalidade é de 

reprimir o tráfico de pessoas e o lenocínio.  

O principal projeto apresentado ao Congresso Nacional, que reivindica a 

regulamentação da prostituição como profissão, visa as alterações previstas no 

Código Penal e deste citado Decreto. Trata-se do Projeto de Lei 98/2003, de 

autoria do Deputado Fernando Gabeira. Tal proposta tem gerado muita 

polêmica, sobre a qual nos aprofundaremos no capítulo III. 

Quando ao Código Civil brasileiro, que data desde 1916, precisou de várias 

modificações, uma vez que, assim como a legislação brasileira também era 

recheado de ambigüidades em relação ás mulheres. Entre as importantes 

mudanças está a criação, em 1962, do Estatuto da Mulher Casada, como 

aponta Abramovay (1998): 

 
 
Em matéria de direito de família o Estatuto da Mulher Casada criou a 
instituição dos bens reservados e eliminou uma série de limitações e 
incapacidades. A lei do divórcio significou um passo importante na 
consagração do direito entre os sexos. No campo do direito penal 
ainda se protege mais princípios e valores abstratos, levando em conta 
a “honestidade” da mulher para tipificar e penalizar certos delitos, até 
ao extremo de que a violação de uma prostituta não é considerada 
delito. (ABRAMOVAY, 1998, p.47) 
 

 

A reação das mulheres prostitutas à violação dos seus direitos se dá 

através de várias manifestações e da organização em coletivos e rede de apoio 

entre elas. Assim, a ONG Davida elaborou o projeto de pesquisa “Direitos 

Humanos e Prostituição Feminina”, no ano de 2008, entrevistando prostitutas e 

associações de profissionais do sexo de várias partes do Brasil. Compilou as 

principais violações de direitos no exercício da prostituição, e é sobre este 

material que nos debruçaremos, em seguida. 

 
 
 
 
2.3 Prostituição e Direitos Humanos 



 
 

O primeiro quadro demonstrativo está dividido por modalidades de 

exercício da prostituição: prostituição de rua, termas e zona confinada. 

Confronta as violações de direitos no exercício da prostituição com a 

percepção de direitos por parte das prostitutas.  

As violações dos direitos são: calote de clientes; negação por parte das 

autoridades policiais e médicas quanto ao reconhecimento da prostituição 

como ocupação; agressões físicas vivenciadas pelas mulheres em locais de 

trabalho considerados pouco seguros; violação das regras do programa 

combinadas entre a prostituta e o cliente; violação dos direitos da mulher face a 

sua integridade física e moral; recusa masculina ao uso do preservativo; 

cobrança de parte dos rendimentos obtidos pelas prostitutas por diferentes 

agentes intermediários; múltiplas formas de discriminação; violação do direito 

de ir e vir praticados por policiais; Endividamento e controle sobre os 

rendimentos auferidos pela prostituta; diferentes mecanismos de cobrança 

(multas) referentes à conduta da prostituta no local de trabalho; redução do 

tempo de programa com fins de maximizar a rentabilidade do proprietário do 

estabelecimento; detenção por endividamento; coerção ao uso de drogas no 

exercício da prostituição; destituição de um lugar para dormir em condições 

adequadas de higiene e segurança, física e psíquica; perda da noção de tempo 

do dia e da noite; ausência de atendimento médico, inclusive de serviços de 

emergência em caso de acidente no exercício da prostituição. 

Todo esse contexto de violação de direitos pode ser atribuído à 

clandestinidade em que se encontra prostituição, por não ser reconhecida 

como profissão.  Constitui-se como um campo fértil para variadas 

irregularidades, uma vez que o cafetão ou cafetina não se sente obrigado (a) a 

garantir os pagamentos devidos. As prostitutas podem exercer seu ofício, no 

entanto, vêem este direito negado, uma vez que necessitam do cliente, e, 

muitas vezes, de agenciadores, o que a lei não permite. No entanto, em geral, 

são elas que recebem o ônus quando são feitas as ações policiais repressivas. 

 Na percepção das prostitutas os direitos negados são: direito de ser 

remuneradas pelo serviço prestado; direito de ter a sua ocupação devidamente 

reconhecida; direito ao exercício seguro da prostituição; direito de estabelecer 



os termos do programa e assegurar o seu cumprimento; direito de ser 

respeitadas como mulheres (de acordo com o determinado pela Conferência 

Mundial de Direitos Humanos, Viena, 1993); direito ao uso do preservativo no 

exercício da prostituição; direito de receber integralmente a remuneração 

obtida pelo seu trabalho; direito a uma vida livre de discriminações; direito de ir 

e vir; direito de ter controle sobre os rendimentos do seu trabalho; direito a um 

comportamento livre de injunções de terceiros no local de trabalho; direito de 

estabelecer o tempo de duração do programa; direito de romper uma relação 

de trabalho; direito de não usar drogas no exercício da prostituição; direito de 

ter um lugar para dormir em condições adequadas de higiene e segurança, 

física e psíquica; direito a controlar seu próprio tempo; direito de acesso ao 

atendimento de saúde. 

 

 

2.4 prostituição e guetos 

 

 
Outras questões que representam bem a ausência de direitos associada 

ao estigma contra as mulheres prostitutas são a guetização e o confinamento. 

Luciana Coutinho, 2005, realizou uma pesquisa sobre o território da 

prostituição feminina em Boa Viagem, área “nobre” da Cidade do Recife. E 

constatou diversos conflitos entre moradores e prostitutas, pois o fato das 

mulheres prostitutas se exporem na rua à espera de clientes incomoda a 

vizinhança, como exemplifica este depoimento: “Elas não querem outra vida, 

fica ridículo para um bairro tão nobre, tiraria para outro lugar do mesmo jeito 

que se tira uma feira”. (J.P., 33 anos, in: COUTINHO, 2005).  

A relação da prostituição com o território não se dá por acaso, as 

mulheres vão em busca da freguesia onde existe demanda. Até a década de 

1970, no Recife, o lugar de efervescência econômica era o Bairro do Recife, o 

chamado Recife Antigo, onde está situada a zona portuária da cidade. Lugar de 

freqüência internacional e de todo o Brasil. Um bairro com uma vida dupla, do 

trabalho dos marinheiros e estivadores de dia e da boemia à noite, nos 

diversos bares e cabarés da Avenida Rio Branco. Com a instalação do porto de 



Suape10, o movimento caiu e o bairro entrou em decadência. Assim, as 

prostitutas se deslocaram para o bairro que nas últimas décadas se tornou 

emergente na Cidade: Boa Viagem.  

A reação das autoridades foi tratar de  “jogar o lixo para debaixo do 

tapete”, confinando as mulheres prostitutas (e também outras formas de 

prostituição) através de  métodos coercitivos, como demonstra o depoimento 

de Maria Irineia Costa, uma prostituta da Avenida Rio Branco, na década de 

1980: 

 

 
Todas casas tinha tela pras meninas levar ventilação pra não estar 
dependurada na janela por causa das famílias. Quem era de um 
canto só entrava no outro se tivesse todos os documentos. Eu tinha 
que vim com minha carteirinha pra mostrar, tinha a carteirinha da 
Moulin Rouge, tinha a carteirinha do Bossa Nova. Nós 
frequentávamos o Lessa de Andrade, na Madalena. Todas as 
mulheres de Boa Viagem, do House Drink, Samburá, American 
House, Capitólio, Chantecler, tudinho tanto de Boa Viagem como do 
Pina, como daqui da Rio Branco, do Rangel, tudinho tinha por 
obrigação frequentar esse Lessa de Andrade em  Madalena, tinha 
que cair tudo lá, porque se não apresentasse o cartãozinho de saúde 
não entrava no cabaré. Tinha que comprovar que tinha o cartão de 
saúde. (COSTA, in: MONTENEGRO, 1989, p.114).   

 

 

 
2.5 Avançando na questão de política: Classificação 

Brasileira de Ocupações. 
 

 

Conforme já analisamos, a função social da prostituição tem sido 

historicamente ligada à noção de “mal necessário”, mas as prostitutas, como 

várias outras profissionais, discutem e buscam ressignificação da sua atividade 

na sociedade. Como afirmou Nancy Feijó, presidente da Associação 

Pernambucana das Profissionais do Sexo, em entrevista ao Programa Pé na 

Rua11: “Se eu vendesse o corpo, já estava sem cabelo, eu vendo fantasias”.  

                                                 
10 Na década de 1970 o complexo industrial do porto de Suape substituiu o porto do Recife, 
com a finalidade de integração do porto às industrias da região.  
11 O Pé na Rua é um programa de televisão exibido na TV Cultura em rede local, aos sábados, 
esta entrevista concedida ao programa pode ser encontrado na página do You Tube na 



No entanto, uma vez que é hegemonicamente o sexo feminino que é o 

comercializado, já sinaliza uma complexa relação de gênero, ou seja, uma 

relação desigual, onde quem compra está numa situação melhor na relação. O 

cliente tem sempre razão, conforme o ditado popular.  

A prostituição pode ser uma atividade bastante lucrativa, pois movimenta 

o que se denominou de “industria do sexo”, sendo o turismo sexual um dos 

expoentes. A imagem da mulher brasileira como sedutora, da “cor do pecado”, 

e outras associações eróticas favorecem a procura de estrangeiros por pontos 

turísticos que ofereçam além das belezas naturais, as mulheres brasileiras. O 

fato é que esses espaços têm se constituído como fonte de renda e de 

ocupação para muitas mulheres, gerando lucros para toda a rede que fornece o 

apoio logístico à “indústria do sexo”. 

Diante da trajetória das lutas das mulheres prostitutas e da aproximação 

do Estado a partir da década de 1980, através das ações estatais na área de 

saúde, observam-se mudanças no tratamento institucional dado às prostitutas, 

deslocando-se da questão de polícia para uma questão de política. Embora, 

como vimos na pesquisa analisada, existe a presença de violência policial, esta 

não se justifica nos documentos oficiais. Uma grande conquista para o 

movimento foi o seu reconhecimento como atividade laborativa pelo Estado, 

através da Classificação Brasileira de Ocupações –  (CBO). 

A CBO tem a finalidade de identificação das ocupações no mercado de 

trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e 

domiciliares. Diferentemente da regulamentação da profissão, que é realizada 

por meio de lei, apreciada pelo Congresso Nacional e levada à sanção do 

Presidente da República. 

 Assim, a inserção da categoria profissionais do sexo na CBO em 2002 

não significa a regulamentação da prostituição como profissão. No entanto, 

representa uma grande conquista por parte do movimento de prostitutas, por 

ser um documento oficial reconhecendo a atividade como ocupação no 

mercado de trabalho, sendo fruto da participação das mulheres prostitutas na 

sua elaboração. 

                                                                                                                                               
internet, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.youtube.com/watch?v=lABkJ3JKm90&feature=player_embedded 
 



 Sob o Título 5198-05 são consideradas na categoria profissionais do 

sexo: garota de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, michê, 

mulher da vida, prostituta, trabalhador do sexo. Como observou Marlene 

Rodrigues (2009), a categoria de profissionais do sexo foi inserida em um 

conjunto mais amplo na “família”, que abrange um grupo de ocupações 

similares, a de prestador de serviços.  

No campo da descrição sumária, a CBO12 contempla a tentativa de 

ressignificação da prostituição como profissão, cujo objetivo seria a venda de 

fantasias, não restringindo-se apenas ao ato sexual, mas à satisfação de outras 

necessidades que guardem relação com a afetividade e a sexualidade: 

“Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam de 

ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas 

segundo normas e procedimentos que minimizam a vulnerabilidade da 

profissão”. No item Áreas de Atividade, subdividem-se seis áreas:  

 

• A - Buscar Programa: agendar o programa, produzir-se visualmente, 

esperar possíveis clientes, seduzir o cliente, abordar o cliente.  

• B - Minimizar as Vulnerabilidades: negociar com o cliente o uso do 

preservativo, usar preservativos, utilizar gel lubrificante à base de água, 

participar de oficinas de sexo seguro, identificar doenças sexualmente 

transmissíveis (dst), fazer acompanhamento de saúde integral, 

denunciar violência física, denunciar discriminação, combater estigma, 

administrar orçamento pessoal. 

• C - Atender Clientes: preparar o kit trabalho (preservativo, acessórios, 

maquilagem), especificar tempo de trabalho, negociar serviços, negociar 

preços, realizar fantasias sexuais, manter relações sexuais, fazer strip-

tease, relaxar o cliente, acolher o cliente, dialogar com o cliente. 

• D – Acompanhar Clientes: acompanhar cliente em viagens, acompanhar 

cliente em passeios, jantar com o cliente, pernoitar com o cliente, 

acompanhar o cliente em festas 

                                                 
12 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Código Brasileiro de Ocupações. Brasília – 
DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2002. Disponível em: 
<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf >. Acessado 
em: 01 ago. 2008. 
 



• E – Promover a organização da categoria: promover valorização 

profissional da categoria, participar de cursos de auto-organização, 

participar de movimentos organizados, combater a exploração sexual de 

crianças e adolescentes, distribuir preservativos, ser multiplicador de 

informação, participar de ações educativas no campo da sexualidade. 

• F – Demonstrar competências pessoais: demonstrar capacidade de 

persuasão, demonstrar capacidade de comunicação, demonstrar 

capacidade de realizar fantasias sexuais, demonstrar paciência, planejar 

o futuro, demonstrar solidariedade aos colegas de profissão, demonstrar 

capacidade de ouvir, demonstrar capacidade lúdica, demonstrar 

sensualidade, reconhecer o potencial do cliente, cuidar da higiene 

pessoal, manter sigilo profissional. 

 

Com referências às áreas de atividade, em especial no primeiro sub-item 

“Buscar Programa” e no último “Demonstrar Competências pessoais” rompe-se 

com a lógica do aliciamento, uma vez que, nas ações descritas, a prostituta 

pode tomar a iniciativa de abordar o cliente, seduzir o cliente, se colocando 

como sujeito, embora ela também possa esperar pelo cliente.  

Ela também tem uma postura de atuar na minimização das vulnerabilidades 

seja usando o preservativo e cuidando da sua saúde como qualquer 

trabalhador, seja denunciando violências cometidas no exercício ocupacional. 

 O ato de atender clientes engloba o ato sexual e vai além quando inclui 

atividades que guardam relação maior com a afetividade, como acompanhar 

em uma viagem, jantar e dialogar com o cliente. 

 No tocante a “Promover a Organização da Categoria”, demonstra-se o 

posicionamento político do movimento, comprometido com a desconstrução do 

estigma e com o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 Sobre as condições gerais de exercício, explicita a vulnerabilidade que a 

clandestinidade oferece:  

 

 
“Trabalham por conta própria, em locais diversos e horários 
irregulares. No exercício de algumas das atividades, podem estar 
expostos a intempéries e a discriminação social. Há ainda riscos de 



contágios de dst, e maus-tratos, violência de rua e morte”. (Brasil, 
2002b) 
 

 

 Por fim no que diz respeito a Formação e Experiência, o CBO deixa 

explícito: 

 

 
 “Para o exercício profissional, requer-se que os trabalhadores 
participem de oficinas sobre sexo seguro; o acesso à profissão é 
restrito aos maiores de 18 anos; a escolaridade média está na faixa 
de quarta a sétima séries do ensino fundamental”. (Brasil, 2002b) 

 

 

Isto esclarece a baixa escolaridade predominante entre profissionais do 

sexo, a partir da própria informação contida na CBO. A preocupação em traçar 

um limite entre a prostituição e a exploração sexual, uma vez que restringe a 

maiores de 18 anos. No entanto, não faz referência ao tráfico de pessoas. Este 

tipo de crime atinge muitas prostitutas traficadas no exterior e dentro do Brasil, 

através de  promessas de trabalho. Tornam-se prisioneiras e vítimas de 

violência sexual. Por outro lado, a baixa escolaridade que é mencionada nos 

deixa a reflexão sobre a necessidade de se garantir às mulheres o acesso à 

educação, necessária e vital para quem vive na era da informação.   

Apesar da inclusão da atividade na CBO não significar a regulamentação 

da prostituição enquanto profissão, consideramos que há uma mudança de 

paradigma na maneira como o Estado vem tratando a questão. Reconhecer é 

tirar da invisibilidade e acreditamos que abre portas para outras discussões no 

seio da sociedade, como o próprio estigma e a questão da ocupação. Esse 

reconhecimento é sobretudo um deslocamento da prostituição como questão 

de polícia para uma questão de política. Os passos do movimento das 

prostitutas em busca da politização do debate da prostituição será melhor 

estudado no capítulo que segue.  
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Dama do cabaré – Noel Rosa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: Samba – Di Cavalcanti. 

Capítulo III – “Mulher da vida, é preciso falar”: como caso de 

política. 

 

 

No trecho que apresentamos, extraído do romance “Hilda Furacão”, o 

autor chama a atenção para uma situação, no episódio da idéia da criação da 

Cidade das Camélias: a de que todos opinavam sobre a relocação da zona de 

prostituição para fora do centro da cidade, menos as principais interessadas - 

as prostitutas. Como vimos ao longo dos capítulos anteriores, as prostitutas 

nunca foram consultadas pelas autoridades sobre a atividade que exercem, 

pelo contrário, foram discriminadas, criminalizadas, e violadas em seus direitos 

sob o estigma da vagabundagem, da doença e da imoralidade. 

 Sua atividade sempre foi tratada pelas autoridades brasileiras, em geral, 

como caso de polícia. Vide a menção que fazem à prostituição nos Códigos 

penal e civil, e mais distante na história, e até mesmo na legislação da Coroa 

portuguesa as Ordenações do Reino, no período colonial.  

 Contemporaneamente, as grandes lutas da década de 1970, e em 

especial as lutas do movimento feminista e de mulheres estimulam as mulheres 

da rua na denuncia da violência policial, reivindicando seus direitos. A partir 

daí, as lutas se sucedem, culminando com organizações no mundo inteiro e, no 

Brasil, com a criação da Rede Brasileira de Prostitutas, na década de 1980.  



 Há muito ainda por conquistar e as mulheres prostitutas reivindicam a 

regulamentação da sua atividade como profissão, buscam parcerias para 

enviar projetos ao Congresso Nacional, e atuando em diversas frentes, como a 

saúde, para garantir a diminuição da vulnerabilidade dos seus espaços 

ocupacionais. 

 Lograram um grande êxito, mesmo não ocorrendo ainda a 

regulamentação da profissão que tanto reivindicam. Conseguiram pela primeira 

vez na história do Brasil ser consultadas pelas autoridades sobre a sua 

atividade, a partir da inserção da categoria “profissionais do sexo” no Código 

Brasileiro de Ocupações. Inserção esta construída pela voz das prostitutas 

organizadas. 

3.1 As mulheres da rua tomam as ruas 
 
 
 

O movimento das prostitutas insere-se no movimento de mulheres, pois 

como aponta Ávila (2001): 

 

 
Considero que o movimento de mulheres são todas as formas de 
organização de mulheres que lutam por diferentes objetivos. Entre 
estas organizações estão aquelas relacionadas com categorias 
profissionais e urbanas, movimentos populares de bairro por 
melhoria de qualidade de vida, movimento de mulheres negras e 
feministas, movimento feminista em geral, etc. (ÁVILA, 2001, 
p.19). 

 

 

Assim, de acordo com a definição de Ávila (2001, p.19): “são todas as 

formas de organização de mulheres que lutam por diferentes objetivos”. Logo, 

o movimento das mulheres prostitutas constituir partes das lutas feministas, 

através da organização política, inclusive com o contato com demais 

movimentos de mulheres, e ampliando suas bandeiras de lutas na direção de 

um movimento organizado nacionalmente. 

 Internacionalmente, em 1973, pela primeira vez uma prostituta se 

manifestou publicamente a favor dos direitos das prostitutas. Margo St. James 

fundou, na Cidade de São Francisco, nos EUA, uma organização chamada 



Coyotte que objetivava criar uma consciência nacional contra o abuso policial 

sofrido por prostitutas e mudar as leis. Esta organização conseguiu, em 1974, 

revogar um regulamento que impunha quarentena às prostitutas, forçadas a 

esperar, nas prisões de São Francisco, os resultados de testes compulsórios 

de gonorréia. Em 1979, Margo, junto com Priscilla Alexander, criou a National 

Task Force on Prostitution (NTFP) com o intuito de criar uma rede de grupos de 

defesa das prostitutas no paÍs.  Brasil (2002a)13. 

As mulheres européias também começaram a se organizar. Em 1975, as 

prostitutas de Lyon, na França, ocuparam uma igreja para protestar contra os 

freqüentes assassinatos de prostitutas e que a polícia não investigava. A 

ocupação durou dois meses e aproveitaram a visibilidade para fazer uma 

campanha educativa sobre a prostituição. O dia da ocupação 02 de junho é 

comemorado pelo movimento internacional como Dia Internacional das 

Prostitutas. 

 Um movimento bastante expressivo é o das prostitutas alemãs, que 

conseguiram que o Parlamento aprovasse uma lei revogando dispositivos do 

Código Penal que criminalizavam o exercício da prostituição, permitindo o 

direito das prostitutas a ter contratos de trabalho com os bordéis e garantindo a 

cobertura da previdência social e demais direitos trabalhistas. 

 Na América Latina, no Oriente e em outros diversos lugares do mundo, 

as organizações de prostitutas se consolidam. Como exemplos de conquistas 

importantes podemos mencionar as das uruguaias que, no final do ano 2000, 

conseguiram a aposentadoria legal para as profissionais do sexo. 

No Brasil, o marco inicial do movimento se deu em 1979. Lideradas por 

Gabriela Leite, as mulheres foram às ruas do centro de São Paulo protestar 

contra os maus tratos policiais. O delegado Wilson Richetti, responsável pela 

delegacia com jurisdição nas Bocas do Lixo e do Luxo começou a bater nas 

pessoas indiscriminadamente. A violência culminou com a morte de dois 

travestis e de uma mulher grávida. A passeata ganhou apoio da sociedade civil 

e o governo afastou o delegado. Na sua biografia, Gabriela Leite (2009) conta 

este episódio: 

                                                 
13 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde.Coordenação Nacional de 
DST e Aids. Profissionais do sexo: documento referencial para ações de prevenção das DST 
e da aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2002 



 

 
Eram tempos de ditadura, década de 70. E nessa época a polícia 
instituiu um toque de recolher na Boca do Lixo: as prostitutas não 
poderiam ficar na rua depois das dez da noite. Ou as meninas 
deixavam o prédio correndo na direção do ponto de ônibus antes 
desse horário ou saíam depois e se arriscavam a ser presas e tomar 
uma surra dentro do camburão, estivessem ou não fazendo 
programa. (LEITE, 2009, p.74) 

  

 

Após oito anos deste acontecimento, Gabriela Leite morava no Rio de 

Janeiro e trabalhava na Vila Mimosa. Desejava organizar politicamente as 

prostitutas. Aceitando um convite de Benedita da Silva, então vereadora do Rio 

de Janeiro, participou do I Encontro de Mulheres de Favela e Periferia. Naquele 

Encontro Gabriela falou sobre as condições de vida das prostitutas da Vila 

Mimosa, tendo sido convidada a falar em vários espaços como rádio e TV.  

 A convite de Leonardo Boff, Gabriela Leite esteve presente em um 

encontro organizado pela Pastoral da Mulher Marginalizada, em Salvador. No 

evento, conheceu uma prostituta do Pará, Lourdes, que em suas reflexões 

criticava a maneira como a Pastoral vitimizava as prostitutas: “A pastoral da 

mulher marginalizada (eufemismo para prostituta) era e é uma delas. Defende 

o fim da prostituição e acredita que a prostituta é uma vítima da sociedade 

machista”. (LEITE, 2009, p. 140).  

A partir daí, começaram a pensar em um movimento autônomo das 

prostitutas e o pontapé inicial foi a organização do I Encontro Nacional de 

Prostitutas, em julho de 1987, no Rio de Janeiro, quando foi criada a Rede 

Brasileira de Prostitutas. 

 

 

3.2 As mulheres da rua se organizam 
 

 

 Com a criação da Rede Brasileira de Prostitutas, o movimento passa a 

participar, de forma sistemática, de ações do governo no âmbito da saúde. Ao 

nosso ver, a existência de uma representação política desvinculada das ações 



caricatas da Igreja e formada pelas próprias prostitutas constitui-se em um 

grande passo na luta destas mulheres, significando visibilidade. E os efeitos 

provocados no Estado e na sociedade surgem através da participação e do 

reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. Nessa direção, a Rede Brasileira 

de Prostitutas: 

 

 
Assessora a formação e capacitação de associações de prostitutas, 
apóia e promove eventos e encontros da categoria, formula políticas 
públicas em parceria com órgãos governamentais e luta para obter o 
reconhecimento legal da profissão. A Rede Brasileira reúne 
associações de prostitutas e entidades colaboradoras de todo o 
Brasil.  (14REDE BRASILEIRA DE PROSTITUTAS, S/D)  

  

  

 Essa relação de parceria com órgãos governamentais ilustra bem o 

reconhecimento do Estado com relação ao movimento. Sabemos que qualquer 

relação entre governo e “sociedade civil” é permeada de disputas, contradições 

e negociações. Sabemos ainda que avanços no âmbito governamental são 

facilitados por uma dada conjuntura. E isto é exemplificado em meados da 

década de 1980, quando o Brasil vivenciava o clima de reabertura democrática 

e a construção da Constituição de 1988 que, apesar das limitações, incorporou 

diversas bandeiras dos movimentos sociais. 

 O clima de ganhos e conquistas da década de 1980 foi interrompido pelo 

avanço do ataque neoliberal que permeou os projetos políticos dos governos 

brasileiros daquela década. Mas, apesar dos ataques, a resistência dos 

movimentos tornou possível um ou outro avanço, sendo o maior ganho a 

própria resistência. 

 A Rede Brasileira de Prostitutas considera como suas principais 

conquistas:  

 

• Inclusão da categoria "profissional do sexo" na Classificação Brasileira 

de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

                                                 
14Site da Rede Brasileira de Prostitutas: < http://www.redeprostitutas.org.br/ > 
Acesso em: 01. ago. 2009. 
  



• Apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei que reconhece a 

prostituição como atividade profissional, pelo deputado Fernando 

Gabeira.  

• Primeira pesquisa nacional sobre qualidade de vida das profissionais do 

sexo, realizada pela Universidade de Brasília (UnB) e pelo Programa 

Nacional de DST/Aids.  

• Campanha Nacional "Sem vergonha, garota. Você tem profissão", 

executada pelo Programa Nacional de DST/Aids e composta de: 

documento com recomendações para ações de prevenção, assistência e 

direitos humanos com profissionais do sexo; cartilha para prostitutas; 

adesivos; broche e spot para rádio. 

• Disseminação do conceito e da prática da organização da categoria. 

• Desenvolvimento de estratégias de promoção da cidadania e de 

prevenção das DST/HIV/Aids por associações de prostitutas. 

 

Como analisamos no Capítulo II do presente estudo, a inclusão da categoria 

“profissionais do sexo” na CBO representou a visibilidade e o reconhecimento 

pelo Estado. Ressaltamos que a conquista mais expressiva é de fato o 

documento ter sido construído pelas prostitutas e apoiadores. Elas por elas. 

O encaminhamento do Projeto de Lei (PL) de Gabeira à Câmera, mesmo 

apresentando vários problemas, foi uma tentativa de alterar algo que, 

historicamente, mantém a lógica discriminatória e ambígua.  

As conquistas citadas com relação a saúde e ao trabalho são frutos da 

articulação e do entendimento de que estas duas categorias se entrelaçam no 

contexto de vulnerabilidade ao qual as prostitutas estão expostas. As 

pesquisas tiram da invisibilidade, e os projetos e programas atuam na 

perspectiva de reduzir essa vulnerabilidade. É a contribuição na autaestima e 

contra o estigma. 

As conquistas são reflexos da luta e da construção que o próprio movimento 

maturou em seus encontros e reuniões com as diversas organizações 

presentes no país. Examinemos o que foi definido como filosofia e valores 

centrais: 

 



• Assumir a identidade profissional e buscar o reconhecimento de nossa 

atividade. 

• Manter o movimento social de prostitutas organizado. 

• Igualdade social. 

• Liberdade, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 

• Protagonismo e autonomia. 

• Valorização de nossa vida e de nosso trabalho: auto-estima. 

• Rejeição do abolicionismo e da vitimização. 

• Direito à cidadania e recusa do gueto. 

 

Observamos as várias semelhanças com o que buscam os movimentos 

feministas e de mulheres, como a igualdade social, liberdade e dignidade, que 

são pautas ligadas a “cidadania”, ao lado das demandas profissionais 

específicas das prostitutas. 

Constatamos nos documentos do movimento a ausência da reflexão sobre 

as relações de gênero e as articulações com a questão econômica. 

Observamos que existe a argumentação de que se trata de uma opção das 

mulheres. Centram as reivindicações em torno da “cidadania”, na eliminação do 

estigma e da vitimização. Não articulam a prostituição com os temas correlatos 

debatidos pelos movimentos de mulheres, que acreditamos possuir relação 

com a atividade, que são o debate sobre o corpo, a sexualidade e os direitos 

reprodutivos.  

Ao nosso ver, é problemática tal postura, pois, sem que se articule às 

múltiplas determinações da questão da prostituição, não superarão o estigma 

social já tão cristalizado na sociedade e legitimados nas próprias relações de 

gênero. 

Consideramos a posição de rejeição do abolicionismo como central e 

incompatível com os argumentos de uma parcela do movimento feminista, 

conforme já analisado anteriormente. 

O movimento das profissionais do sexo, ao longo dos últimos 20 anos, 

construiu uma expressiva rede de apoio. Em 1992, a fundação da ONG 

DAVIDA significou a busca efetiva por direitos das prostitutas, realizando ações 

nas áreas de saúde, educação, comunicação e cultura, a nível local e nacional.  



Com o intuito de financiar a luta para além das contribuições financeiras dos 

projetos do Ministério da Saúde, criaram a grife DASPU. Este nome faz uma 

paródia à famosa grife DASLU, de São Paulo, onde são comercializados 

produtos de altos preços. 

O movimento possui ainda uma mídia alternativa, desde a década de 1980, 

o jornal “O Beijo da rua”, editado pelo jornalista Flávio Lenz, um importante 

meio de interagir com a sociedade na luta contra o estigma. Além de atualizar 

sempre informações sobre ações do movimento e da ONG, bem como sobre a 

prostituição e os temas relacionados a ela, como a legislação internacional, e 

divulgar as campanhas contra as DST/AIDS. Constitui-se também como um 

veículo formador de opinião, através da Coluna da Gabi.    

 

 

3.3 As mulheres da rua se previnem 
 

 

 Desde o início da organização, as mulheres prostitutas estão inseridas 

nos espaços de debate da prevenção da AIDS. Em 1988, já participava do 

movimento de Ong-aids. A partir daí, ocorreu um encontro nacional dos Grupos 

de Apoio à Prevenção da Aids (Gapa), quando foram lançadas as bases da 

metodologia para as ações de prevenção das DST aids entre profissionais do 

sexo. Como nos aponta o manual do Ministério da Saúde - Profissionais do 

sexo: Documento Referencial para ações de prevenção das DST e da aids, as 

discussões avançaram em relação ao estigma social, que elegia as prostitutas 

como portadoras em potencial de doenças sexualmente transmissíveis: 

 

 
Primeiramente, discutiu-se que a questão principal não era a 
promiscuidade e sim as fantasias sexuais. Como o mundo das 
fantasias sexuais é imenso, deveríamos, antes, fazer uma relação 
das mais recorrentes na cultura sexual brasileira, sempre pensando 
no uso do preservativo em todas as relações sexuais.  Em segundo 
lugar, a prostituta deveria ocupar o lugar de protagonista da 
prevenção. Munida de informações, poderia tornar-se um agente de 
prevenção. Em terceiro lugar, definiu-se como essencial a 
participação das prostitutas na formulação das políticas públicas de 
prevenção relacionadas a este segmento específico. (BRASIL, 
2002a, p.46) 



 

 

A mudança na percepção das prostitutas de transmissoras para agentes 

da prevenção começa a ser gestada, incorporando a filosofia e os valores do 

movimento, como vimos. Como toda mudança é um processo, as prostitutas 

encontraram em diversos espaços, inclusive quando eram convidadas para o 

debate, a existência da noção de que fazem parte dos chamados grupos de 

risco. 

 Neste contexto, é criado o Projeto Previna, que se constituiu como a 

primeira ação de prevenção dirigida especificamente a profissionais do sexo, 

formulada pela Coordenação Nacional de DST – Aids, do Ministério da Saúde, 

em parceria com a sociedade civil. O projeto passou por mudanças por pressão 

das prostitutas e da ONG-aids e as profissionais do sexo foram capacitadas 

como agentes de prevenção. No ano seguinte aos debates iniciais, 1990, 

começaram as capacitações em diversas regiões do Brasil. Este projeto teve 

continuidade como Projeto Previna II, após o governo Collor, uma vez que 

havia sido interrompido nos anos Collor. 

 Assim, no II Encontro da Rede Brasileira de Prostitutas, realizaram 

reflexões sobre a tomada de posição do movimento face às políticas de 

combate à epidemia. As prostitutas abordam e trabalham com a temática na 

tentativa de dirimir a vulnerabilidade no espaço de trabalho, reivindicando que 

os clientes façam uso da camisinha. Assim, realizam trabalhos educativos não 

só entre as prostitutas, mas na sociedade em geral, como em escolas. 

  Diante da crescente participação das prostitutas na esfera 

governamental, especificamente no âmbito da saúde, compartilhamos com a 

reflexão de Lira (2006) sobre a relação do Estado com a Associação 

Pernambucana das Profissionais do Sexo: 

 

 
Tanto as prostitutas quanto as ativistas com quem trabalham 
consideram o Estado um parceiro na luta desse seguimento. Mas, 
sobre esse aspecto, acredito que se precisa fazer uma reflexão 
crítica acerca desse apoio, visto que apenas as coordenações 
DST’s/AIDS no aspecto da saúde intervêm com os trabalhos 
desenvolvidos para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A 
sustentação financeira dos projetos, nos quais as mulheres 
trabalham, é viabilizado por essa coordenação e não existe nenhum 
outro projeto e outra instância governamental. Não observei outra 



secretaria trabalhando com essas mulheres para fortalecer a 
cidadania. O apoio que ela têm de outras instâncias são ações 
pontuais como empréstimos de um espaço físico. Não observei 
nenhuma atenção da área de educação e outras políticas. (LIRA, 
2006, p.113) 

 

 

A ausência de outras políticas voltadas para as prostitutas demonstra mais 

uma vez a ambiguidade do Estado no trato á questão. 

A partir da realização da I Consulta Nacional sobre DST/AIDS, Direitos 

Humanos e Prostituição, em 2008, surgiu entre as questões levantadas a 

recomendação de um projeto de pesquisa de âmbito nacional sobre a 

prostituição e a questão dos direitos. O material desse estudo foi utilizado por 

nós no Capítulo II, quando analisamos a violação dos direitos. 

A articulação existente entre a negação de direitos e a violência, incluindo a 

questão da saúde possibilita a construção de políticas públicas 

verdadeiramente voltadas para a minimização de vulnerabilidades, do 

contrário, serão ações fragmentadas e com pouco ou nenhum resultado. É 

necessário considerar a relação entre elas, pois como nos afirma Lucena 2010: 

“As violências contra as mulheres são, além de importantes indicadores de 

submissão ao mundo masculino, fatores de adoecimento e morte” (LUCENA, 

2010, p.165). 

 Deste modo, a negação de direitos por meio da discriminação com base no 

estigma social agudiza as vulnerabilidades, adoecendo e matando as 

mulheres, como nos apontam os casos de violência policial.  

 

 

3.4 As mulheres da rua e a tentativa de construção de uma 

legislação 

 

 
O movimento de prostitutas acredita que uma das formas de vencer o 

estigma é o reconhecimento da prostituição como profissão por parte do 

Estado, conforme analisado. Mas, como vimos, as barreiras para a 

regulamentação como profissão apresentam-se no plano institucional pela 



pertinência de três artigos do Código Penal brasileiro, que fazem menção 

expressa à prostituição como crime, ainda que não criminalize as mulheres.  

A proposta de regulamentação da prostituição como profissão é 

polêmica também dentro do próprio movimento de prostitutas, como nos 

mostra Lira (2006, p.47) “Algumas mulheres não querem aceitar a 

regulamentação porque não gostariam de se identificar como prostitutas. 

Muitas não aceitam em razão do estigma que lhes causaria”. Apesar do 

estigma ser vivenciado por elas todos os dias, sabemos que utilizam de 

artifícios para esconder da sociedade que se prostituem, utilizando os 

chamados “nomes de guerra” para proteger a sua verdadeira identidade, e 

omitindo da família e da sociedade seu verdadeiro ofício.  

A partir das experiências de países como Alemanha e Holanda que 

reconheceram a prostituição como profissão e que viabilizam o direitos das 

prostitutas, como o seguro saúde, o movimento reforça a argumentação em 

favor da regulamentação profissional. Sobre os aspectos que norteiam esta 

argumentação, segue em Lira (2006): 

 
 

Uma questão é poder ter a garantia de seguro social como a 
previdência social. Ou seja, elas desejam contribuir como prostitutas 
para mais tarde terem direitos a aposentadoria. Outra questão 
apontada é poder cobrar pelos seus serviços. Assim, não seria o 
dono do bordel, por exemplo, quem cobraria por elas. Esse é um 
aspecto que as prostitutas dão ênfase em razão de muitas delas 
serem exploradas em bordéis e casas de prostituição. Elas querem 
uma regulamentação que profissionalize sua atividade para que 
possam recorrer enquanto profissionais às instituições de segurança 
quando forem violentadas e agredidas nas ruas. (LIRA, 2006, p.48). 

 

 

A regulamentação é bastante debatida nos encontros das profissionais 

do sexo, pois implica em uma série de contradições que, por sua vez, podem 

ou não beneficiar este segmento. Lembramos que uma profissão 

regulamentada requer a existência de um Conselho que controle a atividade, 

garantindo os direitos do usuário, não os da prostituta, pois lutar por direitos 

corporativos é função dos sindicatos.  



De acordo com a perspectiva do movimento, o Projeto de Lei 98/2003 do 

Deputado Fernando Gabeira é considerado por elas como o mais próximo de 

uma regulamentação como profissão. Examinemos o PL: 

 

Projeto de Lei n° 98, de 2003  

(Do Sr. Fernando Gabeira) 

 

Dispõe sobre a exigibilidade de pagamento por serviço de natureza sexual e 

suprime os arts. 228, 229 e 231 do Código Penal. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1° É exigível o pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual. 

 

§ 1º O pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual será devido 

igualmente pelo tempo em que a pessoa permanecer disponível para tais 

serviços, quer tenha sido solicitada a prestá-los ou não. 

 

§ 2º O pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual somente 

poderá ser exigido pela pessoa que os tiver prestado ou que tiver permanecido 

disponível para os prestar. 

 

Art. 2° Ficam revogados os artigos 228, 229 e 231 do Código Penal. 

 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

O Projeto de Lei visa discriminalizar a prática da prostituição, retirando 

os agenciadores da clandestinidade e não criminalizando os clientes, quando 

propõe a supressão dos artigos 228, 229 e 231 do Código Penal, que diz 

respeito respectivamente ao favorecimento da prostituição como crime, a casa 

de prostituição e, o último sobre o tráfico internacional de pessoas.  



Apesar de simplório, o texto propõe alterações profundas. Ao nosso ver 

é simplório por não fazer nenhuma referência aprofundada aos direitos sociais 

das prostitutas, fazendo menção apenas ao pagamento pelos serviços. Quanto 

às alterações com relação aos dois primeiros artigos citados, de fato favorecem 

a chamada “Indústria do sexo”, incluindo-se aí o turismo sexual. Mas, enquanto 

não for regulamentada como profissão, as prostitutas continuarão com direitos 

parciais. 

O Congresso Nacional está dividido em basicamente três linhas de 

opiniões: a linha conservadora, que apela para o significado moral da 

regulamentação para a sociedade; as opiniões favoráveis à regulamentação, 

com o discurso de garantir os direitos das profissionais do sexo, e uma terceira 

posição, a dos congressistas que enxergam limitações neste Projeto, a 

exemplo da avaliação da Deputada Maria do Rosário, do Partido dos 

Trabalhadores. Ela aponta, em entrevista ao site da Agência Brasil15 que a 

retirada dos artigos exporiam as mulheres, deixando-as desprotegidas e 

vulneráveis às pessoas que se beneficiam da indústria da prostituição. 

Acrescenta ainda que: "É impossível concordar que o código penal brasileiro 

não tenha qualquer alusão ao tráfico de seres humanos, quando o Brasil é, 

segundo a Interpol [polícia internacional], um dos países mais vulneráveis ao 

tráfico de pessoas".  

Na mesma reportagem, Gabriela Leite, coordenadora da Rede Brasileira 

de Prostitutas, afirma que o PL é fundamental para a consolidação da 

profissão:  

 

Tiraria do crime os donos de estabelecimentos de prostituição, 
porque a prostituta não está no crime, mas eles estão. Então, eles 
passariam a ter as suas obrigações trabalhistas com as prostitutas. 
Porque hoje, eles ganham o dinheiro que eles querem, exploram as 
mulheres, colocam crianças na prostituição e pagam a corrupção 
policial para poder funcionar. E as prostitutas vivem num mundo de 
marginalidade por conta disso e não têm direito nenhum. (LEITE, in: 
GOMES, 2008)  

                                                 
15 Gomes, Gláucia. Projeto que regulamenta prostituição é "limitado", avalia deputada. 
AgênciaBrasil.Brasília/DF,2008.Disponívelem:<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/08/
materia.2007-11-08.2326784236/view>. Acesso em: 01 ago.2008. 



 

 

Já a proposta de supressão do artigo 231 do Código Penal, que versa 

sobre tráfico internacional de pessoas, é ainda mais arriscada. Concordamos 

que é inadmissível o Código Penal brasileiro não fazer nenhuma menção ao 

tráfico de pessoas, pois, como argumenta Lucena (2010, p.199), sobre as 

mulheres aliciadas: “Cooptadas e capturadas por redes mafiosas, no Brasil e 

no exterior, muitas desaparecem para sempre”. Por envolver máfias perigosas, 

o combate ao tráfico é perigoso e difícil, e sem nenhuma amarra penal, o 

combate será impossível. 

 Vejamos brevemente a condição das mulheres vítimas do tráfico: 
 

 

Das promessas fictícias de seguir a carreira de modelo, de atriz (são 
aliciadas assim) caem no bordel, na rua. Escravizadas, muitas 
vendem sua virgindade. Vítimas de proxenetas e de clientes sádicos, 
são drogadas, proibidas de usar preservativos e de ter acesso aos 
serviços de saúde. Sifíis, hepatite, drogadição, abortos, esterilidade 
entre outros agravos à vida fazem parte do seu cotidiano. Muitas 
vivem o “nomadismo de rodízio”, definido pelo ciclo menstrual. Isto é 
somente param de trabalhar quando estão menstruadas, dando 
voltas pela Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e ainda 
Israel e Turquia, onde há máfias ativas e poderosas. (LUCENA, 
2010, p.201) 

 

 

Tão aterrorizantes são as violências antes explicitadas que não se pode 

tratar de forma leviana a necessidade da repressão aos aliciadores. 

Acreditamos que o movimento das mulheres prostitutas pode contribuir de 

forma significativa contra o tráfico, incorporando essa luta às demais bandeiras 

encampadas pelo movimento. Uma vez que lutam por direitos e contra a sua 

violação, o tráfico de pessoas é uma das maiores expressões de violências. 

No nosso entender, a tentativa do movimento em construir uma 

legislação própria, na nossa análise, representa a negação de múltiplas formas 

de violências. 

Acreditamos, ainda, que os demais movimentos de mulheres e 

feministas podem e devem contribuir com a luta das prostitutas. A articulação 

entre os diversos movimentos de mulheres e feministas fortalece uma unidade 



na luta em busca da emancipação humana, da superação das diversas formas 

de exploração e opressão. 

E em um plano mais imediato, esta mesma articulação pode abrir o 

caminho para uma regulamentação como profissão que garanta mais 

amplamente os direitos sociais das prostitutas.  
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“Hilda Furacão continua um mistério”, conta-nos Roberto Drummond no 

último capítulo do romance. “Hilda Furacão”, por nós considerada como 

metáfora de todas as mulheres prostitutas também continuando um mistério. 

Em nosso estudo as prostitutas foram sujeitos de direitos e não meramente 

objeto de estudo. Não pretendíamos esgotar nenhuma discussão, apenas nos 

aproximar o máximo possível, à realidade desses seres humanos no feminino. 

Portanto, a busca pelo conhecimento é sempre bem-vinda e inesgotável. 

As mulheres prostitutas como sujeitos históricos, e a sua trajetória na 

luta por direitos como objeto de estudo constituíram o tema da nossa pesquisa 

acadêmica e de vida.  

Objetivando analisar a constituição histórica das lutas por direitos das 

mulheres prostitutas no Brasil, desde a etapa da “questão de polícia”, até a 

atualidade (“questão de política”), realizamos um esforço para compreender o 

que estaria além das aparências. Partimos do suposto de que seriam o estigma 

social da prostituição e sua relação com o tabu da sexualidade, as relações de 

gênero articuladas com as relações econômicas que fundam a sociabilidade do 

capital. 

Aos nos debruçarmos sobre a produção acadêmica nas ciências sociais 

sobre a prostituição, encontramos postulados médicos que visavam atestar 

uma suposta inferioridade feminina. E, em especial, identificando as prostitutas 

com a metáfora do verme e da doença. Tais postulados influenciaram ações 

controlistas, persecutórias e regulamentaristas por parte do Estado, sendo as 

mulheres vítimas da discriminação e violência institucional, como no caso das 

ações arbitrárias das delegacias de costumes. 

Na tentativa de situar o debate sobre os direitos humanos das mulheres 

prostitutas, analisamos o documento: “Direitos Humanos e Prostituição 

Feminina”, elaborado pelo movimento das mulheres prostitutas. Ao compilar as 

principais violações de direitos no exercício da prostituição, a pesquisa que deu 

origem ao documento revelou as violências sofridas por estas mulheres e 

demonstrou sua relação com a negação de direitos humanos, em especial aos 

direitos sociais. 

Analisamos ainda a legislação brasileira. Ao buscarmos entender o 

significado das Ordenações do Reino de Portugal do período colonial, estas 

demonstraram a ambivalência com que a lei tratava homens e mulheres e 



como dividiam e demarcavam o tratamento entre as mulheres honradas e as 

identificadas como prostitutas. Ao estudarmos a inserção da categoria 

“profissionais do sexo” no Código Brasileiro de Ocupações, percebemos as 

contradições do Estado em relação ao reconhecimento da prostituição como 

profissão quando reconhece como ocupação, mas mantém a atividade 

criminalizada através do Código Penal. 

Por outro lado, consideramos que a CBO representa visibilidade para o 

movimento e se constitui como uma grande conquista, pois, pela primeira vez 

na História do Brasil, o Estado deu voz às prostitutas para construírem e 

definirem sua atividade através de um documento oficial. 

Utilizamos ainda a leitura de um folheto de literatura de cordel para 

representar de que forma a sociedade elaborava a prostituição e as prostitutas. 

Constatamos que as idéias disseminadas pela Igreja Católica e pela ciência 

higienista foram incorporadas pela sociedade, se apresentando sob a forma do 

estigma social gerador de discriminação, Isto deixa clara a articulação existente 

entre o estigma e a violação dos direitos enquanto violências cometidas contra 

as prostitutas. 

Através da análise da formação sócio-histórica brasileira, nos 

debruçamos sobre a condição feminina no Brasil, articulando a esta análise as 

categorias gênero, raça, geração e classe social que nos permitiram 

compreender as bases que legitimam as relações desiguais entre os sexos e 

as classes. Permitiu ainda situar a condição da prostituta enquanto mulher 

brasileira que pertence majoritariamente às classes populares, de cor negra e 

que vai envelhecendo sem ter assegurados seus direitos. 

Na busca por traçar a trajetória das lutas das mulheres prostitutas, 

estudamos o movimento inserido no movimento de mulheres e feministas, no 

bojo das lutas mais gerais da classe trabalhadora, os chamados movimentos 

sociais.  

Por fim, ao tratarmos do movimento de prostitutas, observamos as 

semelhanças com os demais movimentos de mulheres por focarem as 

demandas específicas no campo dos direitos.  

Somos a favor da luta das mulheres prostitutas contra o estigma, a 

violação dos direitos e contra todas as demais formas de violências. Ousamos 

ainda assinalar que a articulação dos movimentos de mulheres e feministas, 



somando as lutas do movimento das prostitutas com os demais movimentos 

sociais e organizações da classe trabalhadora direcionados na perspectiva da 

emancipação humana, poderá estabelecer transformações sociais. Pois, como 

diz a canção dos compositores Nilson Chaves e Jamil Damous, interpretada 

por Ednardo e Belchior: “É preciso Atravessar lá fora, um corredor, um rio da 

história, uma revolução, o caos de uma palavra nova, um sim e um não, que 

nos faça acordar. Sim, meias palavras não bastam. É preciso acordar”. 
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