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RESUMO 

 
 
LIRA, Nelma Valéria Andrade. 2006. Dissertação (mestrado em Serviço Social) 
–  Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo: uma experiência de 
organização política. Programa de Pós-graduação em Serviço Social, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.    
 
 
Este trabalho objetiva compreender as mudanças provocadas na vida e no 
trabalho das prostitutas a partir da inserção delas na Associação 
Pernambucana de Profissionais do Sexo – APPS. Optamos pela pesquisa 
qualitativa na qual se destaca a pesquisa de campo, o uso das entrevistas semi 
estruturadas e a, observação participante. As entrevistas foram realizadas com 
as prostitutas que participam da APPS, com assessoras e demais ativistas que 
contribuem com a organização política das mulheres.  
A pesquisa revelou que a ação coletiva empreendida pelas prostitutas, imprime 
novos significados para a vida das mulheres. A participação delas na 
associação tem possibilitado mudanças na vida como elevação de auto-estima, 
conhecimento sobre os direitos civis, sociais e políticos, e o fortalecimento das 
relações familiares. Sobre as condições de trabalho é possível apontar também 
que melhorou o relacionamento com a polícia e com os clientes no que diz 
respeito a violência e o respeito quanto aos acordos previamente estabelecidos 
para a prestação do serviço sexual. Apesar da regulamentação da profissão se 
colocar como um forte discurso reivindicativo entre elas, as mulheres 
apresentam diferentes opiniões quanto a forma de uma regulamentação. 
Constatamos, contudo, que apesar das lutas e das mudanças, é necessária 
uma ampliação das ações da Associação para que possa atingir maior número 
de prostitutas.  
 

Palavras – Chave: Mulher prostituta, Associação, Movimento Social. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
LIRA, Nelma Valéria Andrade. 2006.Dissertation(Master Degree in Social 
Work)- Sex Professionals Association of Pernambuco: An Experience of 
Political Organization. Postgraduate Program in Social Work, Federal University 
of Pernambuco (Universidade Federal de Pernambuco), Recife, 2006.  
 
The purpose of this project is to understand the changes caused in the 
prostitutes' lives and work from their insertion in the "Sex Professionals 
Association of Pernambuco" (Associação Pernambucana de Profissionais do 
Sexo - APPS). We opted for the qualitative research in which the field research, 
the use of semi-prepared interviews, and the active observation are given 
prominence. The interviews were done with prostitutes who take part in the 
"APPS", some advisers, and other activists who contribute to the women's 
political organization. This research has revealed that the prostitutes group 
movement gives new meaning to the women's lives. Their participation in the 
association has made possible changes in their lives, such as promoting self-
esteem, knowledge about the civil, social and political rights, and the family 
relations strengthening. As for the work conditions, it's also possible to point out 
that their relationship with the police and the clients has improved regarding 
violence as well as the respect for the previously reached agreements about 
provided sexual services. In spite of the work regulation claims of a strong rights 
pursuance among them, those women have shown different opinions about the 
regulation way. However, it was noticed despite the fights and changes, it has 
been found the need for a more comprising action on the part of the 
'association' in order to reach a bigger number of prostitutes.  
 
Key words: Prostitute woman, Association, Social movement.  
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INTRODUÇÃO 
 

A intenção de realizar um trabalho sobre prostituição iniciou em meados de 

1998 quando eu 1 ainda era estudante e cursava o terceiro ano científico. Era 

uma fase na qual eu e meus colegas estudávamos muito com o objetivo de 

passar no vestibular e a concorrência estava bastante acirrada. Ao mesmo 

tempo, tínhamos o hábito de nos juntarmos freqüentemente para nos divertir 

em algum bar da cidade ou em churrascos que organizávamos para nos 

confraternizar.   

 

Enquanto o ano se passava estabeleci laços de amizade com algumas garotas. 

Entre elas, estava uma, cujo comportamento me chamava muita atenção. Vivia 

muito cansada e não presenciava os encontros que marcávamos. Era uma 

jovem de 18 anos pertencente à classe média, com pais médicos que viviam 

financeiramente estáveis. Certa vez, esta moça afirmou para mim que se 

prostituía e, em razão disso, não tinha muito tempo para ir às festas que 

organizávamos.  

 

É inevitável falar da minha reação logo quando descobri. Fiquei perplexa, 

curiosa, chateada. Na verdade, não sabia o que dizer, a não ser perguntar-lhe 

o porquê. Esse era um mundo praticamente distante do meu, afinal não tinha 

nenhum entendimento sobre aquele universo. E foi nesse momento que a 

conheci que pude estabelecer relação de amizade e mantê-la já algum tempo. 

Então pensei na nossa amizade e nos preconceitos que me cercavam sobre a 

prática da prostituição. Prostituição, para mim, era uma prática degradante, em 

que a mulher não tinha respeito nem por si própria. A priori pensei também que 

ela não deveria estar participando da vida social conosco.  

 

Enquanto refletia sobre a sua prática, começaram também a passar várias 

questões na minha cabeça. Por que ela vivia nessa vida? Como seria esse 

modo de viver? Quais os sentimentos que ela experimentava nessa prática? 

Como deveria ser a vida de uma prostituta? Como deveria ser o 

                                                 
1 Mesmo considerando que esta dissertação foi  uma construção coletiva, fruto da interação de 
várias pessoas, neste trabalho, posiciono-me na 1ª pessoa do singular.   
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relacionamento das prostitutas, inclusive daquelas com mais experiência e 

tempo de atividade, com os setores da sociedade, Estado, família. 

 

Cheguei à conclusão de que a minha amiga vivia entre aqueles jovens 

acostumados a comprar em abundância mesmo sem a necessidade. E ela 

dizia que se prostituía porque gostava e em razão de desejar, cada vez mais, 

bens materiais de consumo. Na época, afirmava também que não pretendia 

parar.   

 

Depois que terminei o colégio, fui cursar Serviço Social na Universidade 

Católica de Pernambuco e pretendia realizar uma pesquisa, a qual pudesse me 

responder as questões citadas acima.  

 

Mas, naquele momento, os professores onde cursei a graduação estavam 

ocupados com outros objetos de estudo. Então, fui estudar outro tema, mesmo 

alimentando a idéia de que, estudando a prostituição, eu estaria me 

aproximando da realidade de muitas meninas da minha idade que exerciam 

esta atividade.      

 

No final do curso de especialização 2 que realizei, tive a oportunidade de falar 

sobre o meu interesse de estudar o tema em comento e participei de reflexões 

em turma. A partir daí, elaborei um projeto sobre o tema para a seleção do 

mestrado na pós-graduação em Serviço Social. Meu interesse em desenvolver 

uma dissertação de mestrado estava relacionado também a leituras que eu 

havia acumulado sobre prostitutas lutando pelo reconhecimento, respeito e 

cidadania do segmento que se apresentava como um movimento social.   

 

Entrei em contato com a técnica que assessora a Associação Pernambucana 

de Profissionais do Sexo – APPS. Falei sobre a minha intenção em realizar um 

trabalho sobre aquele grupo e elas se apresentaram bastante interessadas. Se 

                                                 
2 Concluí o curso de Especialização em Políticas Públicas e Gestão de Serviços Sociais na 
Universidade Federal de Pernambuco em 2004. Este curso foi organizado pelo Departamento 
de Serviço Social.    
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era para falar da luta pela cidadania, elas poderiam participar da pesquisa. Mas 

se o tema da pesquisa fosse violência e prostituição, aí já não as interessava.   

 

Conheci a Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo (APPS). E 

depois entendi também que estava ligada a um Movimento Nacional de 

Prostitutas.  Trata-se de mais um segmento populacional expressando à 

sociedade e ao Estado suas demandas materiais, políticas e culturais.  

 

A reflexão que me inquieta nesta dissertação diz respeito ao debate em torno 

do movimento de mulheres prostitutas em Pernambuco. Duas questões 

nortearam o horizonte dessa pesquisa, quais sejam: o que mudou na vida e no 

trabalho das mulheres prostitutas com a organização política? E qual a relação 

dessas mudanças com a Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo?  

 

Desse modo, a dissertação pretendeu alcançar o seguinte objetivo:  

 

Compreender as mudanças no trabalho e na vida das prostitutas com a 

participação na Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo; 

 

A dissertação está assim organizada: 

 

No primeiro capítulo, dedico-me a discutir o referencial teórico que orientou 

este trabalho. Divido este capítulo em dois itens: em um, apresento o debate 

dos autores (a) que estão relacionados (as) de forma mais direta com esse 

trabalho e caracterizo brevemente a maneira como a prostituição foi tratada no 

final do século XIX e início do século XX no Brasil. Noutro exponho sobre 

trabalhos de autores (as) com o mesmo tema de fundamental importância para 

entender os tipos de prostituição existentes no Brasil. Apresento a produção 

das Ciências Sociais e Humanas brasileira sobre a questão, atento-me, em 

particular, à apropriação que essas obras versaram sobre modalidades 

diferentes da prostituição.  

 

No segundo capítulo, apresento um resgate histórico sobre a constituição do 

Movimento de Prostitutas no mundo e como se estrutura no Brasil. Na 
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reconstituição da história desse movimento no Brasil, priorizo alguns aspectos 

como: a estrutura da Rede Brasileira de Prostitutas e questões, ainda em 

discussão, como a regulamentação da profissão e o debate sobre a AIDS. 

 

No terceiro capítulo, apresento a maneira como conduzi o caminho 

metodológico percorrido. Para investigar as mudanças na vida e no trabalho 

das mulheres prostitutas, adotei, quanto ao procedimento metodológico, a 

pesquisa qualitativa e técnicas como a pesquisa de campo, entrevista e a 

observação participante. As entrevistas foram individuais, gravadas e 

transcritas. Realizei o tratamento de dados através da análise qualitativa.   

 

No quarto capítulo, apresento através de depoimentos como nasceu a 

Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo, bem como analiso as 

dificuldades e as conquistas já alcançadas pelas participantes da APPS.  

 

No quinto capítulo, dediquei-me à análise das mudanças na vida e no trabalho 

das mulheres prostitutas que participam da Associação Pernambucana de 

Profissionais do Sexo, em que enfoquei, prioritariamente, a relação dessas 

mudanças com a inserção na APPS.   

 

Em seguida, apresento as considerações finais, em que viso lançar luz sobre 

um horizonte o que não se restringe somente ao tema da prostituição, pois 

pretende também contribuir para o estudo da constituição de novos atores e 

movimentos sociais.      
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CAPÍTULO I – O DEBATE TEÓRICO SOBRE A PROSTITUIÇÃO NO BRASIL 
 
1.1 Mapeando os estudos iniciais 
    
Os trabalhos sobre prostituição no Brasil sofreram forte influência da medicina 

no século XIX e início do século XX. Tanto no campo médico como no policial 

justificavam a prostituição atestando a inferioridade física e mental da mulher.   

 

Essa apresentação da literatura pesquisada, desde o final do século XIX e até 

metade do século XX faz, parte de trabalhos que marcaram o tema da 

prostituição. Tomei como base para essa breve retrospectiva as obras de Maria 

Dulce Gaspar (1985) e de Margareth Rago (1985,1991). 

 

 Eram produções que recorriam a argumentos moralistas e falavam da 

prostituta como se ela estivesse fora do campo da normalidade sexual e social; 

eram tratadas como “desviantes”. 

 

Segundo Maria Dulce Gaspar (1985, p. 65), a tese de Francisco Ferraz de 

Macedo 3, apresentada à Faculdade de Medicina em 1872, tem como objetivo 

caracterizar a fisiologia das prostitutas no Rio de Janeiro, as doenças mais 

freqüentes e a influência da prostituição na saúde pública. Esse trabalho conta 

a história também sobre a expansão da prostituição com a chegada de D. João 

VI e com o surgimento dos bailes populares, teatros e sociedades de dança.    

 

Para Margareth Rago (1991), que analisa a construção do conceito de 

prostituição enquanto comercialização sexual do corpo feminino, a partir das 

referências médico-policiais instituídas no século XIX, o referido autor recorre 

aos mesmos argumentos moralistas de Alexandre Parent-Duchâtelet, que era a 

influência predominante no meio médico-sanitarista e entre a polícia de 

costumes brasileira, preocupada em conhecer de forma minuciosa e controlar 

rigidamente a vida cotidiana das prostitutas desde o início do século XIX. Os 

estudos como esse, trabalham a prostituição com o objetivo também de 

combater a propagação da sífilis e das doenças venéreas.  
                                                 
3 Segundo Maria Dulce Gaspar (1985), a Tese de Doutorado de Francisco Ferraz de Macedo 
foi uma importante contribuição para uma sociologia da prostituição.  
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Em sua obra, Margareth Rago (1991), ao analisar a construção do conceito 

sobre prostituição a partir de referenciais médico-policiais, mostra que a prática 

era um fenômeno essencialmente urbano e destaca o fato de as imagens sobre 

a prostituição terem sido inventadas no interior de um tipo de sociedade:  

 
“Numa sociedade que predominavam as relações de troca e 
em que todo sistema de codificações morais que valorizava a 
união monogâmica, a família nuclear, a virgindade, a fidelidade 
feminina, destinava um lugar específico às sexualidades 
insubmissas”. (RAGO;1991, p. 23)    

 

Um dos traços característicos da mulher prostituta, nessa visão dos médicos, é 

a preguiça, aversão ao trabalho e a perseguição do prazer, portanto não 

poderia ser considerada uma mulher honesta. A prostituta era a antítese da 

esposa, estava fora dos padrões de comportamento da mulher mãe, laboriosa 

e dona de casa. E sobre essa visão Margareth Rago (1985) diz que:  

 
"O retrato da mulher pública é construído em oposição ao da 
mulher honesta, casada e boa mãe, laboriosa, fiel e 
dessexualizada. A prostituta construída pelo discurso médico 
simboliza a negação dos valores dominantes, "pária da 
sociedade" que ameaça subverter a boa ordem do mudo 
masculino. Por isso, ela deve ser enclausurada nas casas de 
tolerância ou nos bordéis, espaços higiênicos de confinamento 
da sexualidade extraconjugal, regulamentados e vigiados pela 
polícia e pelas autoridades médicas e sanitárias." (RAGO;1985, 
p.90)    

 
.  

 
Percebo que os autores analisavam a prostituição como um mal que estava 

localizado nas prostitutas ao construírem classificações que caracterizavam a 

personalidade da mulher prostituta. A explicação não era na miséria, era na 

prostituta. Nas palavras de Margareth Rago (1985): 

 
“À medida que se elabora o conceito de higiene social, a teoria 
da prostituição inata e hereditária ganha cada vez maior 
número de adeptos e só é contestada pelos grupos 
anarquistas, no Brasil e na Europa. São também inúmeros os 
estudos que pretendem provar através da antropologia criminal 
que as prostitutas, assim com os criminosos e anarquistas, 
possuem uma configuração do cérebro diferente e alguns 



 

 

16

sinais orgânicos que as distinguem, da maioria das pessoas 
normais.” (RAGO, 1985, p.90) 

 

Considero que esse tratamento dado à prostituição era calcado numa moral 

vigente da época. Observo que um outro aspecto que a prostituição era 

associada era à idéia de sujeira, podridão e doença. Esse era outro tratamento 

dado pelos positivistas. Esses se referiam às prostitutas através da metáfora do 

micróbio. Essa prática tornou-se alvo de verdadeira cruzada por parte de 

médicos, sanitaristas, reformadores e outras autoridades, que condenavam e 

perseguiam a prática da comercialização do corpo feminino. Acusavam as 

prostitutas de serem responsáveis por muitas doenças e mazelas que atingiam 

a sociedade.  

 

Rago (1991) relata que as medidas tomadas pelos médicos e policiais em 

relação à prostituição na fim do século XIX e início do século XX foram 

plenamente justificadas pelas teorias científicas vigentes no período, atestando 

a inferioridade física e mental da mulher e, especialmente, da prostituta. Os 

médicos da época que estudavam essa questão eram seguidores dos 

positivistas como: Augusto Comte, Herbert Spencer. Segundo Margareth Rago 

(1991), os positivistas acreditavam que as mulheres se deixavam dominar 

pelas paixões mais facilmente do que os homens e que a passividade era sua 

principal característica.  

 

A partir desses pensadores, definiu-se a prostituta como “mulher anormal”, 

“delinqüenta nata”, proveniente das classes pobres e deslumbrada com o 

mundo moderno. Sua debilidade psíquica, associada a uma constituição 

orgânica deficitária, explicaria em primeiro plano a existência da prática da 

comercialização sexual do corpo. Assim, as teorias científicas sobre a condição 

feminina, marcadamente biologizantes, culpabilizaram a mulher pela existência 

da prostituição.  

 

Margareth Rago (1991) diz que as minorias cultas tematizaram a prostituição 

não como um fenômeno social propriamente dito, elidindo a relação desejante 



 

 

17

entre homens e mulheres para privilegiar a instituição de identidades: no caso, 

a formação da personalidade degenerada da prostituta. 

 

Esses autores, especialmente Hebert Spencer, eram influenciados pela teoria 

da degenerescência racial, mesmo aqueles que não abordaram diretamente o 

tema da prostituição, ao tratarem de questões como o adultério feminino ou, 

mais amplamente, da condição social da mulher. Segundo Margareth Rago 

(1991), não deixaram de reproduzir os argumentos misógenos que apontavam 

para a inferioridade biológica do “sexo frágil”, sugerindo a existência 

ameaçadora de uma prostituta em potencial em cada mulher.               

 

Ao mesmo tempo, Margareth Rago (1985) chama atenção para o fato de que,  

apesar da prostituição ser reprovada moralmente, em suas múltiplas funções, 

inspirava reações ambíguas, sendo, de acordo com as circunstâncias, 

considerada “um mal necessário”. Era notável o seu papel de realizar a 

iniciação sexual dos jovens e satisfazer o ímpeto dos desejos masculinos, 

preservando a virgindade das moças e a fidelidade das senhoras casadas. Isso 

acabava por instituir uma política de tolerância com relação à atividade, sem, 

contudo, deixar de submetê-la aos princípios básicos da ordem urbana: o 

controle médico, a regulamentação de horários, além de determinação de 

espaços restritos de funcionamento. 4       

 

Essas produções, já citadas, foram as principais referências do século XIX e 

início do século XX exatamente até 1930. Nessa época enfatizava-se o debate 

sobre prostituição inscrito na ordem médica, associando-a à prostituição a 

doença e, na ordem policial, ao crime. Todos com o objetivo de controlar a sua 

prática ou erradicá-las.  

 

De acordo com Maria Dulce Gaspar (1985;65), em 1945, aparecem os 

trabalhos de Lassance Cunha, o qual se dedicou a classificar os tipos de 

                                                 
4 Sobre as representações da prostituição no Brasil nessa fase e as políticas de controle das 
autoridades e instituições oficiais, ver: Rago, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e 
códigos da sexualidade feminina em São Paulo, 1890-1930, op. cit. Da mesma autora, Do 
cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar Brasil 1980-1930. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1985.     
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meretrizes existentes  na capital do Império, uma especialização que atendia 

às diferenças hierárquicas de então: as aristocráticas ou as de sobrado, as de 

“sobradinho”, as de “rótula e a escória”. A autora cita também o estudo de 

Miguel Antônio Heredia de Sá, que descreve as casas do Rio de Janeiro, cujo 

título chama-se: Algumas reflexões sobre a cópula, onanismo e prostituição, 

tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e publicada em 

1945.   

 

Outro autor que escreveu sobre o tema em 1960 e em 1973 foi Barruel de 

Lagenest, cuja produção é marcada pelo compromisso com as campanhas de 

erradicação da prostituição. Em seus livros 5 analisa as causas da prostituição, 

propondo medidas para sua eliminação que implicam uma grande mudança 

social. O autor traça um perfil social e psicológico da prostituta, em que a 

preguiça, a instabilidade emocional, combinados ao gosto por desordem, 

sujeira e falsos sentimentos e ao hábito de esbanjar dinheiro, são alguns traços 

adquiridos por uma espécie de deformação profissional.     

 

Em seu balanço sobre as obras que contemplam o tema da prostituição no 

Brasil, Maria Dulce Gaspar (1985) destaca ainda as obras de Armando Pereira 

e Antônio Ferreira Filho, que tratam da prostituição no Rio de Janeiro. 

Comissário de Polícia e jornalista, este último autor dedicou-se ao estudo do 

tema através da sua convivência diária no Mangue, antiga zona de prostituição 

da cidade. E elaborou um histórico dessa área quando fazia sucesso, 

recebendo mulheres francesas, polonesas, polacas, russas, argentinas e 

portuguesas, até o seu período de decadência. Sua principal obra, Prostituição: 

uma visão global, publicada em 1976, foi resultado direto com o mundo da 

prostituição; constituiu-se num registro das mudanças ocorridas durante o 

período, contendo assim vários dados da prostituição no Rio de Janeiro. O 

mesmo autor ainda escreveu um estudo, Lama no paraíso em 1961. Através de 

contos, ele retrata os tipos característicos de prostitutas no final da década de 

                                                 
5 LAGENEST, Barruel. Mulheres em leilão: um estudo da prostituição no Brasil. Petrópolis. 

1973.  

LAGENEST, Barruel. Lenocínio e prostituição no Brasil. Rio de Janeiro, 1960. 
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1950 e começo dos anos 1960 em Copacabana. Destaca o aparecimento de 

strip tease, o tráfico de mulheres para as principais capitais brasileiras e a 

correlação, que até hoje existe, entre a arregimentação de prostitutas e as 

casas de moda.  

 
1.2 O Debate no Brasil sobre a prostituição a partir da década de 1980 
 

Optei por classificar algumas obras segundo a postura de seus autores que 

têm especial importância para o presente estudo. Considero essa literatura 

especializada no tema da prostituição porque os autores realizam trabalhos de 

campo em que descreveram e explicaram as formas de viver das prostitutas.  

Evitam as generalizações tanto da forma como as mulheres enfrentam a 

prostituição, como também sobre suas vidas. Não tratam a questão da mesma 

forma que os autores do séc. XIX. Dos anos de 1980 destaco três trabalhos. E 

nos anos de 1990 apresento dois estudos: um acerca da sociabilidade das 

mulheres, outro sobre a organização política.  

 

Na minha compreensão, um trabalho que merece destaque no início da década 

de 1980 é o de Jéferson Afonso Bacelar (1982). Ele estuda a prostituição tendo 

como preocupação a família da prostituta, aspecto não enfocado em nenhum 

outro trabalho. Seu objetivo é explicar e compreender a organização de um tipo 

de família, no caso, grupos sociais constituídos basicamente por mães e filhos, 

sendo esses grupos chefiados por mulheres que exercem a atividade 

prostitucional. O autor, ao enfocar esse tema, apresenta a maneira como esse 

tipo de família está constituído e organizado, chamando atenção para as 

relações do grupo doméstico com a família extensa, além de abordar as 

relações de amizade.  

 

O estudo de Jéferson Bacelar (1982) retrata mulheres destituídas no centro 

antigo de Salvador: o bairro do Maciel. Bacelar discorre sobre o contexto 

econômico dessa população, majoritariamente negra, com pouca qualificação 

profissional, na época fim-de-milagre econômico (1976-1978). Na minha 

compreensão, a prostituição nessas circunstâncias seria uma estratégia de 
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sobrevivência que, apesar de reduzir o desemprego de mulheres, mal cobre as 

despesas da comida e do lar. 

 

A prostituição nesse bairro pobre, segundo a pesquisa do autor, permanece 

como a atividade de maior incidência entre as mulheres da área. Para ele, as 

prostitutas do Maciel estão basicamente enquadradas na categoria de 

mulheres que vendem o produto do seu trabalho sexual no mercado. Percebem 

sua remuneração diretamente daqueles a quem prestam os serviços sexuais. É 

uma “prostituição da pobreza”, uma das alternativas últimas desenvolvida pelas 

mulheres para ganhar a vida. É uma alternativa para a sobrevivência do 

contingente feminino pobre no Brasil e em outras realidades.       

 

O autor pensa, dentro desse tema, a divergência 6 como fruto do processo de 

interação entre os atores constituintes, ao perceber sua íntima conexão com as 

relações de poder vigentes na sociedade. Dessa maneira, a identificação dos 

desviantes possui nítida correlação com as formas de dominação de grupos e 

indivíduos sobre outros na sociedade.    

 

Para o autor a prostituição é um tipo de papel desviante em qualquer camada 

da sociedade. Porém, o grau de estigmatização 7, o tratamento diferencial, 

dependerá da situação determinada dos grupos a que pertencem as prostitutas 

na estrutura social. Nesse caso, a preocupação do autor não é certamente as 

pessoas desviantes, mas por que passam a ser consideradas desviantes.   

 

Com relação à família por exemplo, Jéferson Bacelar aponta que o exercício da 

atividade prostitucional e o estigma que o marca apresentam-se como 
                                                 
6 O autor utiliza para seu estudo a concepção de Gilberto Velho sobre comportamento 
desviante, que compreende que "o desviante" é um indivíduo que não está fora de sua cultura, 
mas que faz uma "leitura" divergente. Ele poderá estar sozinho (um desviante secreto?) ou 
fazer parte de uma minoria organizada. Ele não será sempre "desviante", existem áreas de 
comportamento em que agirá como qualquer cidadão normal. Em: VELHO, Gilberto. (Org) 
Desvio e divergência: uma crítica da patologia social. 7ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
1999. 
 
7 Jéferson Afonso Bacelar toma como referência o sentido proposto por Erving Goffman (1975) 
de que a prostituição é considerada um comportamento divergente, tendo sobre si um estigma, 
o que torna as prostitutas pessoas “estragadas”, “diminuídas” e “desacreditadas”. 
Ver: GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Trad. 
Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.  
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elemento fundamental na compreensão de nível de relacionamento com os 

parentes. Os valores morais norteadores da conduta dos componentes da 

família de origem implicam uma atitude discriminatória em relação à 

prostituição.  

 

A partir dessa perspectiva, é enfocada a existência da família da prostituta, a 

qual, segundo o autor, aponta que existem injunções que operam na 

sociedade, impossibilitando o entendimento da prostituta como capaz de 

constituir família, ou seja, “numa sociedade de homens, a família ser chefiada 

por mulheres” e “numa sociedade de sexos legítimos, a prostituta ser a 

ilegitimidade sexual”. (Jéferson Afonso Bacelar, (1982).      

 

No entender de Bacelar, nesse caso, a prostituição é uma atividade cuja 

rentabilidade no máximo aos 30 anos 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.    

 
Jéferson Bacelar argumenta que a faixa etária, em função da rentabilidade, 
será muito mais baixa na “prostituição da pobreza”, vez que, dadas as 
condições materiais de existência dessa população, a tendência será o 
envelhecimento precoce.  
 

O referido reforça essa idéia ao destacar que, por ter uma situação econômica 

precária, com dificuldades de colocação no mercado de trabalho por baixos 

rendimentos e muitas vezes por ser chefe na família, tais situações tornam-se 

fortes justificativas para a mulher envolver-se na prostituição. Diante da 

situação de pobreza da mulher e da sua família, essa atividade aparece como 

rentável e legítima para a sustentação da sua família.  

 

O segundo trabalho que destaco, entre 1980 e 1982, é o de Renan Springer de 

Freitas, o qual realizou uma pesquisa de campo, em que conversava com 

prostitutas, amigos, freqüentadores de bordéis e policiais. O autor realiza, em 

sua dissertação de mestrado, um tipo de mapeamento da prostituição em Belo 



 

 

22

Horizonte. Seu estudo inclui casas de massagem, serviços de 

acompanhamento, bordéis, “zonas” e rua. Considera elementos de barganha a 

negociação que será feita para o tempo em que durará o serviço sexual e quais 

tipos de práticas sexuais serão inclusas.  

 

Além disso, mostra não só as acusações dirigidas pela sociedade às 

prostitutas,mas também como categorias de “moral” e “imoral” variam no ponto 

de vista delas próprias. As prostitutas de rua se consideram de moralidade 

superior já que trabalham num lugar freqüentado por famílias, na praça pública, 

por exemplo. E essas se restringem com relação à prática sexual a posições 

banais como “papai e mamãe”. Para elas, as prostitutas de bordel seriam 

personagens duvidosas por trabalharem num ambiente exclusivamente do 

submundo e aceitarem práticas sexuais não-convencionais. As mulheres de 

bordel, por seu turno, consideram que sua superioridade moral é atestada pela 

reputação da casa onde trabalham e pela cafetina que, para evitar a repressão 

policial, tem interesse em garantir o bom comportamento de suas inquilinas. 

Para essas, as “imorais” são as mulheres de rua que, sem ponto fixo, seriam 

mais aptas a roubar e fazer bagunça.  

 

Freitas, no seu estudo, propõe a incorporação da “teoria da negociação da 

ordem”, a qual se resume “à idéia de que as pessoas negociam rotinas para 

orientarem e construírem as suas condutas.” (p.12). O autor coloca o 

atendimento destacado como “programa”, como um momento que traz implícito 

uma série de acordos e transações passíveis de serem quebrados, indicando 

os pontos de rupturas de negociações das rotinas. Para ele, esse ritual anuncia 

um conjunto de acordos, mas a “precariedade moral” que a condição de 

prostituta supõe contamina a relação de mercado em que essa venha a se 

envolver. Considera ainda que uma certa condição desviante dessas mulheres 

já implicaria uma ruptura de negociação.   

 

Na minha compreensão, a questão da “quebra de acordos” deveria ser 

contextualizadas de forma mais geral. Eles são parte de uma cultura muito 

mais ampla, presentes em várias relações sociais. Também é preciso lembrar 

que as rupturas nas rotinas sociais são promovidas em todas as situações, as 
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quais envolvam atores sociais e que não são determinadas apenas pela 

“precariedade moral” de uma das partes, porém, muito mais pelo conflito de 

interesses mencionado por cada grupo ou pessoa.   

 

Esse estudo trouxe o entendimento de que no segmento das prostitutas há 

uma organização social no espaço onde trabalham, na medida que negociam 

rotinas. E essa negociação se dá antes de fazer o programa, ou seja, antes de 

iniciar sua atividade. O que ajuda a compreender sobre o padrão de interação 

estabelecido entre prostitutas e outros atores significativos do seu ambiente 

como: colegas, cafetinas, clientes e familiares.     

  
Ainda na década de 1980, um estudo que destaco é o de Maria Dulce Gaspar 

dirigido a garotas de programa.  

 

Maria Dulce Gaspar (1985) pesquisou a prostituição praticada por meninas 

cariocas entre 1979 e 1984. Classificou de média prostituição para marcar a 

especificidade das garotas de programa. Na verdade, não viviam em situação 

de miséria, eram independentes, realizavam um número restrito de programas 

e ainda organizavam outras carreiras para sobreviver. A prostituição praticada 

nas boates foi a atividade que Gaspar escolheu como objeto de estudo. Para 

as prostitutas entrevistadas, a sua oferta de programa nesses 

estabelecimentos é muito bem remunerada.   

 

 A autora rejeita a figura da prostituta sofrida que só entrou na prostituição por 

coerção ou miséria. São mulheres que vivem bem economicamente e fazem da 

atividade um meio de obter carro, roupa, apartamento. É, portanto, um tipo de 

prostituição, na qual as prostitutas não fazem da ocupação uma maneira para 

sobreviver, e sim apenas para adicionar bens materiais. Essas prostitutas 

organizam “carreiras” que lembram a “prostituição clandestina” descrita por 

Mattos para cariocas da década de 50. 

 
“O nível dessas moças é variado. Economicamente falando, 
são moças que trabalham em atividades honestas para o seu 
sustento (grande número de funcionárias públicas, privadas, 
comerciarias, etc.) Intelectualmente, apresentam um certo 
preparo...não fazem do meretrício meio de vida, de sustento, e 
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sim, o caminho para o luxo, o conforto e a fama. Visam vestir-
se bem, possuir jóias de valor, automóveis e apartamentos”.8 
(MATTOS, 1960, p.42)           

 

Gaspar entende a prostituição feminina como:  
 

“Um contínuo de relações possíveis entre homens e mulheres 
que combinam sexo e dinheiro sem passar pelo casamento ou 
pela procriação.” (GASPAR, 1985)   

 

Com uma abordagem interacionista, Maria Dulce Gaspar (1985) constrói 

categorias para demonstrar a interação entre garotas e clientes, investigando a 

identidade de prostituta a partir das representações dos clientes e também com 

a auto-representação das garotas, enfocando, em particular, suas 

manipulações e racionalizações perante o preconceito que envolve sua 

atividade.  

 

A autora mostra que a interação entre garotas de programa e clientes não visa 

exclusivamente o encontro sexual. Os homens clientes buscam também 

conversa e diversão. As boates e as zonas constituem também em espaços de 

sociabilidade.  

 

No meu entendimento, considero que exista também numa relação de 

prostituição, o envolvimento da prostituta com um cliente e que, 

posteriormente, tornem-se amantes. Provavelmente podem ocorrer inúmeras 

trocas entre eles serviços domésticos, favores sexuais com exclusividade ou a 

simples companhia sempre que este cliente desejar.   

 

Segundo a referida autora (1985), a prostituição vista em sua pesquisa 

contempla a sociabilidade para o entendimento dessa prática. Não pode ser 

apenas compreendida como satisfação de “necessidades sexuais”. Também 

não pode ser explicada como uma “estratégia de sobrevivência” para todas as 

garotas. Pois fazer programa para a autora é uma atividade que visa antes à 

ascensão social do que a própria sobrevivência.  

                                                 
8 Mattos, Luíza Alves de. Situação da Prostituição no Rio de Janeiro. In Lagenest, H. D. Barruel 
(org). Lenocínio e Prostituição no Brasil (estudo sociológico). Rio de Janeiro: Agir Editora, 1960, 
p.42.   
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A autora traz também uma discussão sobre a expectativa de ascensão social 

que pode ser correlacionada a uma série de facetas da atividade considerada. 

Descreveu de que maneira a apresentação de garotas implica um investimento, 

um tanto custoso, em roupas, maquiagem, diversos acessórios, bem como em 

aluguel de um apartamento na vizinhança das boates, na propriedade de um 

telefone ou no uso constante e habitual dos táxis como meio de transporte. 

 

O estudo de Maria Dulce Gaspar revelou para mim um tipo de prostituição em 

que a pobreza econômica como justificativa para o ingresso na atividade pode 

ser relativizada. A prostituição aparece entre as garotas de boates oriundas de 

camadas médias como uma alternativa para ampliar suas rendas. Um aspecto 

importante também é notar que essas mulheres se organizam socialmente na 

prostituição com a perspectiva de carreira. As garotas estudadas pela autora 

trilham caminhos que levem à mobilidade social. Pensam em crescer 

economicamente com a atividade.        

 

Nos anos de 1990, destaco o trabalho de Cláudia Fonseca (1996). A autora 

realizou um estudo através de uma descrição de prostitutas em Porto Alegre. 

Elegeu as mais velhas, entre 40 anos em média, e que costumam passar o dia 

inteiro na praça central. Para isso, utilizou a pesquisa-participante, 

freqüentando o espaço de trabalho e até festas familiares dessas mulheres. E, 

através de suas histórias de vida, buscou entender vários temas relacionados a 

essas mulheres. Abordou temas como: família, filhos, sociabilidade, a 

prostituição como profissão e previdência. Um trabalho em que ouviu as 

prostitutas enquanto mulheres, suas experiências femininas, tratando-as 

enquanto sujeitos de direito.  

 

A autora afirma que seu trabalho concentra-se numa dimensão cotidiana quase 

banal, da “batalha” da mulher prostituta. Essa perspectiva pode lançar luz 

sobre uma realidade ignorada pelo senso comum, ajudando não somente a 

desgrudar o tema da prostituição relacionada a polícia ou médico, como 

também a mostrar essas mulheres como membros de redes sociais e 

universos simbólicos. Trata-se de uma ótica que coloca entre parênteses o 
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problema da contenção de doenças venéreas, assim como o da preservação 

da ordem pública para considerar algo ligado à qualidade de vida das 

mulheres.     

 

Por último, recorri à leitura do estudo de Aparecida Fonseca Moraes (1995), 

visto que é o único trabalho, dentre os estudos que já mencionei, a tratar de 

Movimento de Prostitutas. Ela fez um estudo sociológico, abordando o universo 

da prostituição como um mundo em que também existem relações de trabalho 

e demonstram aptidão para se manifestarem politicamente. 

 

Seu estudo se deteve à construção da identidade social e do movimento 

associativo das mulheres da Vila Mimosa no Rio de Janeiro. O universo 

empírico foi a chamada baixa prostituição.  

 

A autora abordou a trajetória da organização, apontando contingências e 

conjunturas que concorrem, num determinado momento, para a produção de 

um novo lugar social das prostitutas e para a formação desse movimento. Tais 

como: o surgimento de lideranças e o I Encontro Nacional de Prostitutas; os 

agentes externos, mediadores, que vão fornecendo uma linguagem política de 

compreensão da situação dessas mulheres; a ação da mídia; o lançamento de 

prostitutas como interlocutoras dos poderes públicos e dos políticos; a questão 

da Aids que impulsionou a valorização do seu papel enquanto “agentes de 

transformação” “de controle” e “de saúde”, colocando-as como veículo 

privilegiado de políticas de saúde.      

 

Frente a um campo tão complexo, muitos pesquisadores recorrem em 

classificar os tipos de prostituição para estudá-las: “alta”9 e “baixa 

prostituição”10, “prostituição localizada” ou “prostituição de rua”.   

   

                                                 
9 Sobre a alta prostituição, não posso definir exatamente, pois desconheço referências e 
trabalhos nessa abordagem.    
10 Maria Dulce Gaspar (1985) afirma que é um fenômeno amplo e diz respeito à prostituição de 
rua e à de zona. Quando falo de prostituição de zona, refiro-me a estabelecimentos que 
contam com alguns quartos, para que as prostitutas possam ficar à espera de clientes, 
geralmente já em trajes íntimos. Já a prostituição de rua é aquela em que as prostitutas ficam 
em praças, ruas e avenidas à espera de clientes.      
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Assim como observei com as mulheres prostitutas sócias da Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo, essas estão institucionalizando um 

novo discurso sobre a prostituição como uma categoria que quer ser vista 

como trabalhadoras com expectativas de direitos sociais legítimos.  

 

Esses autores em comento, permitiram-me o entendimento de que existem 

vários tipos de prostituição, com características diferentes. Algumas mulheres 

se prostituem por prazer, outras pela própria sobrevivência e a da família e 

outras apenas para consumir cada vez mais bens materiais, ficando clara a 

existência de diferentes vivências na prostituição.     

 

Nesta proposta de estudo, não irei me deter a explicar sobre a organização da 

família da prostituta, ou seja, não pretendo discutir a construção de identidade 

dessas mulheres nem estudar um tipo de prostituição praticada por essas 

mulheres. Evito também desenvolver este estudo classificando a prostituição 

em alto, baixo meretrício ou prostituição localizadas como visto nas 

experiências desenvolvidas por Renan Springer Freitas, Jéferson Afonso 

Bacelar e Maria Dulce Gaspar. O que incluo nessa análise enquanto 

classificação é a prostituição organizada. O que me proponho a analisar são as 

mudanças na vida e no trabalho de um grupo de mulheres prostitutas 

pernambucanas que participam da Associação Pernambucana de Profissionais 

do Sexo e são filiadas à Rede Brasileira de Prostitutas, tratando-as como novos 

atores sociais que estão desenvolvendo reações ao tratamento dado a elas. 
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CAPÍTULO II - A LUTA DAS PROSTITUTAS EM ÂMBITO INTERNACIONAL 
 

São mais de 32 anos que as prostitutas 
lutam por direitos para serem respeitadas e 
vistas pela sociedade como gente. (Tereza, 
prostituta, 01 Junho comemorando o dia 02 
– Dia Internacional da Prostituta no Teatro 
Apolo - pesquisa realizada em 2005) 

 
2.1 Como tudo começou 11 

 

Neste capítulo abordarei como as mulheres prostitutas foram se apresentando 

como um fenômeno coletivo, muitas vezes com uma estrutura de organização 

fragmentada, mas que aos poucos vêm construindo ações para expressar a 

valorização deste segmento na busca de reconhecimento e garantia de 

direitos. 

 

Concordo com o conceito de Melucci (2001) no qual o autor refere-se ao 

movimento social como: 

 
“um fenômeno coletivo que se apresenta com uma certa 
unidade externa, mas que, no seu interior, contém significados, 
formas de ação, modos de organização muito diferenciados e 
que, freqüentemente, investe uma parte importante das suas 
energias para manter unidas as diferenças.” (MELLUCI, 2001, 
p. 29)   

 

Assim, penso que as prostitutas da Associação Pernambucana de Profissionais 

do Sexo formam um movimento social que surge na sociedade contemporânea 

para reivindicar outro tratamento para essa população até então submetida a 

certas condições de exploração e situações de opressão. Elaboram estratégias 

                                                 
11 Em algumas passagens do texto, refiro-me a prostitutas e organização de prostitutas ou 
Movimento de prostitutas porque acredito que prostituta é o termo utilizado para expressar o 
que as mulheres concretamente são e fazem. São mulheres que têm como atividade a 
prostituição. Vai aparecer profissional do sexo também respeitando o termo utilizado nos textos 
e depoimentos. O uso desses termos está em discussão. No início da organização de 
prostitutas, habitualmente utilizavam profissional do sexo, indicando a profissionalização e a 
luta política de um grupo e porque era um nome que as prostitutas em geral achavam mais 
desprovido de preconceitos, para atrair as instituições financeiras e parceiros para trabalhos 
com o grupo. Mas hoje, com o trabalho de organização mais amadurecido, observo que existe 
uma aceitação por parte das prostitutas e suas lideranças em identificar-se como prostitutas. 
Antes, chamava-se Rede Brasileira de Profissionais do Sexo, só a partir de 2004 recebeu o 
nome que até então perdura, Rede Brasileira de Prostitutas.  
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e ações para reagirem aos estigmas que lhe são imputados. Lutam contra a 

assunção de uma postura estigmatizada, de preconceitos e impedimentos de 

natureza jurídico-política ao seu reconhecimento enquanto categoria de 

trabalhadoras. 

 

O diálogo com a sociedade sobre esse debate nem sempre é acolhedor. 

Existem conflitos e tensões que permeiam o movimento das prostitutas. De um 

lado está parte da sociedade querendo manter as prostitutas confinadas e 

anular sua participação em qualquer esfera do espaço público; de outro, as 

prostitutas lutando para falarem e serem ouvidas para adquirir o direito de 

cidadãs como qualquer pessoa. 

 

Melucci (2001), ao trabalhar os princípios de análise dos movimentos sociais, 

diz que um movimento social não é a resposta a uma crise, mas a expressão 

de um conflito. Um conflito supõe a luta de dois atores pela apropriação de 

recursos valorizados por ambos. Esses atores se enfrentam no interior de um 

campo comum para a apropriação dos mesmos recursos. O autor argumenta 

que, para existir um conflito, é preciso poder definir os atores a partir de um 

sistema comum de referência e é necessário que exista uma aposta em jogo à 

qual ambos os adversários se referem explícita ou implicitamente. 

 

Na minha compreensão, as mulheres prostitutas confiam na sua capacidade de 

participar do espaço público político, lutando por melhores condições de vida 

para o seu segmento. As prostitutas pretendem melhorar a posição delas 

enquanto ator social nos processos decisórios e tentar abrir novos canais para 

a expressão de suas questões.     

 

E isso requer a participação. Entendo a participação assim como Maria da 

Glória Gohn (2005) explica: 

 
“Como um processo de vivência que imprime sentido e 
significado a um grupo ou movimento social, tornando-o 
protagonista de sua história, desenvolvendo uma consciência 
crítica desalienadora, agregando força política ou ação coletiva, 
e gerando novos valores e uma cultura política nova.” (GOHN, 
2005, p. 30)      
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Ao trabalhar o conceito de participação, a autora não se refere a qualquer tipo 

de participação, mas a uma forma específica, que leva à mudança e à 

transformação social. Assim também observo a participação das prostitutas 

enquanto ação coletiva na sociedade. Elas estão tentando mudar o tratamento 

da sociedade com elas. Estão buscando liberdade, justiça, direitos, dentre 

outros.   

 

Reconheço que suas reivindicações e ações não são fixas nem imutáveis. 

Observo que esse grupo luta também por autonomia. Maria da Glória Gohn 

(2005) diz que a autonomia se obtém quando se adquire a capacidade de ser 

um sujeito histórico, que sabe ler e re-interpretar o mundo; quando se adquire 

uma linguagem que possibilita ao sujeito participar de fato, compreender e se 

expressar por conta própria. 

 

Maria da Glória Gohn, em sua obra (2005), elabora um mapeamento dos 

movimentos sociais na atualidade, em que apresenta um panorama neste novo 

milênio. Ademais, descreve os movimentos sociais em torno de eixos temáticos 

que envolvem várias lutas e demandas. Entre elas está a luta pela questão 

urbana, os movimentos pela moradia, movimentos pela educação, movimentos 

ao redor da questão da saúde, movimentos e demandas na área dos direitos, 

movimentos étnico-raciais, movimentos de gênero, movimentos homossexuais, 

etc.     

  

É questionador o fato desse mapeamento não citar o movimento de prostitutas. 

Já que esse movimento associa-se com alguns eixos temáticos como, por 

exemplo, o movimento de demandas na área de direitos, movimentos ao redor 

da questão da saúde a até o da educação.   

 

Segundo Nickie Roberts (1998), em 1960, com a efervescência de movimentos 

organizados pelo reconhecimento de direitos civis como o movimento de 

negros nos Estados Unidos e na África do Sul, as rebeliões dos estudantes, as 

passeatas de orgulho gay e lésbico, todos esses estimularam as prostitutas a 

buscarem as mudanças nas suas próprias vidas. O radicalismo da década de 
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1960 criou toda uma geração de lutas em novo estilo baseadas no ativismo 

organizado das minorias na sociedade ocidental.   

 

Nickie Roberts (1998) assinala que os primeiros registros de grupos de 

mulheres prostitutas em defesa dos seus direitos podem ser demarcados 

quando prostitutas nos Estados Unidos e em outros países como a França 

começaram a falar para a sociedade sobre o que faziam e a explicar as 

motivações para o ingresso na atividade. Essa autora apresenta como as 

principais causas a busca pelo pagamento do serviço e pelas condições de 

trabalho. Já naquela época existia o pensamento por parte das prostitutas que 

elas podem ganhar mais dinheiro imediatamente e em um dia, por exemplo, do 

que trabalhando em empregos formais com jornadas diárias bastante pesadas 

e baixos salários.  

 

Vejamos o depoimento de uma prostituta norte-americana chamada Debra: 12  

 
“Eu tive vários empregos diferentes. Trabalhei em fábricas de 
conservas, que é um trabalho horrível. Por isso, a prostituição é 
tão boa para mim. Porque a gente ganha muito dinheiro. Não é 
molestada. Não permite isso. Está no controle da situação. 
Sabe? Se alguém desse uma palmada no meu traseiro, eu 
cobraria por isso. Eles não esperam que isso faça parte do 
trabalho. Que é basicamente o que eu enfrentei com vários 
outros empregos. Diziam que eu devia ser grata pelo trabalho. 
Sabe como é? (...) Por favor, beije o meu rabo e me agradeça 
por eu dar este trabalho de merda. E eu estava totalmente farta 
disso. Então comecei na prostituição e assumi imediatamente 
(...) Veja só, as pessoas que dirigem as fábricas e os empregos 
são, na maioria, homens. Eu não agüentava mais os homens 
fazendo isso comigo. Na prostituição eu fazia entre trezentos e 
quinhentos dólares por noite, e às vezes mais. Vivi melhor do 
que em toda a minha vida”.          

 

O relato de Debra diz sobre o que ela viveu no trabalho formal. Era 

constantemente molestada sexualmente, não tinha um bom salário, vivia em 

péssimas condições. Então chega a pensar que a prostituição é muito melhor, 

porque, embora faça sexo com vários homens, é muito bem paga para isso. E 

não é obrigada a fazer nada contra a sua vontade.  

                                                 
12 In: ROBERTS, Nickie. Tradução de Magda Lopes. – Rio de Janeiro: Record: Rosa dos 
tempos, 1998. p. 396.  
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Eram mulheres dizendo ao mundo que precisavam ser prostitutas para 

sobreviver ou que queriam ser. E que esse direito não fosse violado. Uniram-se 

em torno de manifestações falando de liberdade para usar o próprio corpo.   

 

Reconheço esse Movimento como uma ação de atores coletivos, os quais 

estavam começando a se fortalecer, explicando o motivo de sua existência, 

naquele momento histórico determinado. As prostitutas tinham como principal 

demanda, que posteriormente transforma-se em reivindicação, o direito a ser 

prostituta.  

 

As lutas dessas mulheres fizeram parte de uma campanha pelos direitos 

humanos e pela liberdade civil das prostitutas, mobilizando mulheres da classe 

média e trabalhadoras sindicalizadas. No século XX, uma prostituta que se 

destaca é Margot St. James, por ser a primeira a manifestar-se publicamente 

em defesa dos referidos direitos. Depois de ser presa porque se prostituía, 

envolveu-se em uma ação em favor das prostitutas em São Francisco. Sua 

atuação determinou tanto a criação, em 1973, de uma organização importante 

para o movimento nos Estados Unidos e no mundo, quanto a formação do 

grupo responsável pela criação do Comitê Internacional pelos Direitos das 

Prostitutas - ICPR, no ano de 1975, em Paris.  

 

Nos anos setenta e oitenta do século passado, profissionais do sexo de 

diversos países iniciaram o processo de organização em função das diferentes 

necessidades locais (assédio e abuso policial, maus tratos físicos e violência, 

abuso e controle do Estado, reformulação de leis, etc.) vivenciadas, mais 

centradas em uma mesma reivindicação: a defesa dos direitos humanos/civis 

das prostitutas. 

 

Dentre os acontecimentos mais importantes nas lutas das prostitutas em nível 

internacional, destacam-se: 
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1973 Margot St. James, nos Estados Unidos, foi a primeira prostituta 
que se manifestou publicamente pelos direitos e deveres das 
prostitutas. Fundou, em São Francisco, uma organização 
chamada Coyote, com o objetivo de criar uma consciência 
nacional sobre o abuso do Estado e da polícia contra as 
prostitutas e mudar as leis, já que nos Estados Unidos 
prostituição é considerada crime. 

1975 Prostitutas de Lyon ocuparam uma igreja em protesto, porque 
muitas estavam sendo assassinadas e a polícia não investigava 
os crimes nem oferecia proteção. Os protestos dirigidos a 
Ministros de Estado não tiveram resultados e as mulheres fizeram 
uma representação dramática na igreja. Esse movimento foi 
muito importante na luta contra o estigma imposto às profissionais 
do sexo. 

1975 Na Inglaterra Helen Buckingham fundou a organização PLAN e 
foi reconhecida como a primeira prostituta que, na Grã Bretanha, 
fez com que a prostituição fosse um tema respeitável.  

1976 As prostituas Margot St James, Grisélides Real e Sônia, com o 
apoio de Simone de Beauvoir, fundaram o Comitê Internacional 
para os Direitos das Prostitutas, com sede em Paris. 

1980 Fundada na Alemanha, a HYDRA, de Berlim, foi a primeira 
organização pelos direitos das prostitutas. 

1980 Na América Latina, em 1980, foi fundada a AMEPU (Associação 
de Meretrizes Públicas do Uruguai), que conseguiu, no fim de 
2000, a aposentadoria legal para as prostitutas.  

1982 Na Itália, as prostitutas Pia Crove e Carla Corso fundaram o 
comitê pelos Direitos Civis das Prostitutas com o objetivo de 
reconhecer os seus direitos perante a Constituição Italiana e de 
exigir mudanças nas leis que as marginalizavam. 

1982 Prostitutas, ativistas, advogados e feministas de Genebra - Suíça, 
formaram a organização pelos direitos das prostitutas ASPASIE, 
fundada por Grisélides Real. 

1983 A prostituta Peggy Miller fundou em Toronto, Canadá, o CORP 
(Organização Canadense pelos Direitos das Prostitutas), depois 
de ter sido presa por uma acusação de cafetinagem. 

1983 Na Austrália, a prostituta Roberta Perkins e a estudante 
universitária Kerrie Carrington fundaram o Coletivo de Prostitutas 
Australianas, com o objetivo de despenalizar a prostituição. 

1983 Na Áustria, Frau Eva fundou a Associação Austríaca de 
Prostitutas, para participar da discussão das políticas sobre 
prostituição com as autoridades públicas. 

1983 Na Suécia as prostitutas fundaram o Grupo CERO. 
 

1984 Na Holanda, as prostitutas Inge, Ans Van der Drift, Margot 
Alvarez e Joke, fundaram De Rode Draad e conseguiram, ainda 
na década de 1990, a legalização da profissão de prostituta 
naquele país 

1984 Na Ásia, existiam organizações já em funcionamento na Índia, 
Tailândia, China, Coréia e Formosa. 

1987 No Brasil, as iniciam o processo de organização política.  
1990 Outras organizações se formaram na América Latina e no caribe, 

em 2001. 
2000 Prostitutas do Peru iniciaram o processo de organização.  

FONTE: Informativo 2005 da Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo.   
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Desde o início do Movimento, a interlocução das prostitutas com as feministas 

não era tranqüila.  

 

Os encontros realizados com as feministas no início do Movimento 

Internacional eram muito “tumultuados” e “conflituosos” para as prostitutas, pois 

estas refletiam as suas inquietações em razão de as feministas tentarem 

ocultar-lhes as falas. Nas palavras de Nickie Roberts (1998): 
 

“Estas mulheres (as feministas) tendiam a considerar toda 
prostituição como escravidão sexual feminina e todo trabalho 
sexual como degradante para as mulheres em geral; também 
tomam o cuidado de ignorar quaisquer manifestações de 
orgulho das prostitutas.” (ROBERTS, 1998, p.399)      

 

As prostitutas achavam que o movimento feminista era de classe média, 

refletindo as preocupações e, até certo ponto, reproduzindo os preconceitos 

dessa classe.  

 

A autora aponta que a primeira conferência feminista sobre a prostituição 

aconteceu nos Estados Unidos em 1971. Kate Millet, uma das fundadoras do 

movimento feminista, estava presente nesse encontro e considerou que teve 

um início promissor. Entretanto, nesse mesmo encontro, não foi dada a palavra 

para as prostitutas, as verdadeiras especialistas da indústria do sexo que ali se 

encontravam. Esse encontro terminou com tumultos e golpes trocados entre as 

prostitutas e as feministas que não permitiram falarem.    

 

Para Nickie Roberts, a obsessão para erradicar a prostituição aparece 

repetidamente nos escritos feministas, conseguindo particular aceitação com o 

crescimento do movimento antipornografia no final da década de 1970. A 

autora relata que esse movimento originou-se de uma tendência 

radical/revolucionária extremista cujos gurus eram, em grande parte, norte-

americanos de classe média que foram estudantes radicais durante a década 

de 1960.  
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A presença do Movimento de Prostitutas no cenário internacional é inegável e 

crescente. Isso representa um novo ponto de partida na história das prostitutas 

por marcar uma luta para a reconsideração das prostitutas como seres 

humanos plenos.              

 

2.2. No Brasil: resgate da história do Movimento Nacional de Prostitutas  
 

Aqui, no Brasil, Gabriela da Silva Leite, militante e uma notável liderança neste 

Movimento, assinala que em 1979 prostitutas e travestis de uma área de 

prostituição em São Paulo chamada Boca do Lixo foram alvo de várias 

agressões por parte da polícia, inclusive com o registro de mortes. A partir 

desses acontecimentos, organizaram-se em passeata contra a violência. O 

delegado responsável pela segurança dessa área era apontado como um 

torturador que batia e prendia as pessoas dessa região pobre. O relato de 

Gabriela Leite (1992) em sua biografia diz da violação de direitos que essas 

pessoas sofreram: 

 
“Logo que assumiu a delegacia da jurisdição das Bocas do Lixo 
e do Luxo em São Paulo, o delegado Richetti começou a 
prender e bater nas pessoas indiscriminadamente. Era um 
desequilibrado. Mesmo as mulheres que trabalhavam nos 
prédios, quando saíam após o trabalho, eram presas e levadas 
à delegacia, onde apanhavam dos policiais sob a ordem e 
supervisão desse Richetti.” (LEITE, 1992, p. 85)        

 

Gabriela Leite, nessa época prostituta, batalhava na Boca do Lixo. Foi uma das 

pessoas que, indignada, e liderou ativamente dessa passeata cujo protesto 

principal era a violência exercida pelo delegado Richetti. E nesse ato público 

em 1979, Gabriela começa a pensar sobre a possibilidade de um agir coletivo, 

organizado e permanente com as prostitutas . Nas palavras de Gabriela (1992): 

 
“No auge da excitação com a passeata, algumas perguntas 
brotaram na minha cabeça: por que a gente não se organiza 
contra a violência policial? Comecei a ver nisso um trabalho 
político seríssimo, concreto, que faz parte do dia-a-dia da 
prostituição.” (LEITE, 1992, p. 86)      
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 Para Aparecida Fonseca Moraes (1995, p. 198), o discurso de Gabriela 

caracteriza-se como profundamente questionador do padrão burguês de 

organização social e familiar, agressivo na defesa da categoria e valorizador da 

cultura e modos de vida daqueles que são identificados como marginalizados e 

excluídos.  

 

Assim, a partir de conflitos com a polícia, prostitutas se unem para sensibilizar 

a opinião pública e reivindicar das autoridades governamentais medidas contra 

a abusiva e criminal atuação policial em pontos de prostituição da cidade. 

Durante os oito anos seguintes, encontros e locais de discussão surgiram, 

incentivados pela ação direta das lideranças dos grupos, que começavam a 

conquistar maior representatividade no cenário nacional. Esse processo inicial 

visou à obtenção de uma efetiva mobilização das prostitutas em relação às 

questões diretamente vinculadas ao exercício da profissão.  

 

O Movimento foi construindo um conjunto de articulações com a mídia, Igreja 

Católica e a população para um novo pensar sobre o lugar da prostituta na 

sociedade. Até então eram tratadas como mulheres pobres, marginalizadas 

excluídas e vítimas de um estigma. 

 

É nesse período, ora em foco, que as prostitutas começam a dar visibilidade à 

imagem de categoria disposta a reivindicar seus direitos diante da sociedade, 

tendo em vista que a emergência econômica como fator explicativo para a 

busca dessa atividade foi relativizada, distanciando-se da idéia de que a 

prostituição é apenas degradação econômica.    

 

A Igreja tinha um trabalho com mulheres prostitutas através da Pastoral da 

Igreja Católica. Nesse contexto, Gabriela Leite trabalhava para superar a visão 

assistencialista da igreja com essas mulheres, com ênfase para o 

reconhecimento do grupo, pela dignidade e melhores condições de trabalho. 

No caso da participação da Igreja Católica, havia uma visão diferente. “As 

organizações ligadas à Igreja Católica tinham o objetivo de trabalho de 

atendimento e “conscientização da mulher pobre e marginalizada” (Aparecida 
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Fonseca Moraes, 1995, p.199). A igreja pretendia recuperar as mulheres, 

trabalhando na verdade, para o fim da prostituição. 

 

Nas palavras de Aparecida Fonseca Moraes (1995): 
  

“O ideal de recuperação da mulher prostituta defendido entre 
os agentes da Pastoral envolvidos fez com que, um pouco mais 
tarde, Gabriela justificasse o seu rompimento com essa forma 
de organização.” (MORAES, 1995, p. 199) 

 

Gabriela Leite reconhece a importância de ter participado das discussões e 

trabalhos junto a essa instituição, pois aprendeu muito e foi através das 

viagens com a Pastoral da Igreja Católica que conheceu prostitutas no Brasil 

inteiro.   

 

No marco da formulação de um novo discurso para as prostitutas, de natureza 

política e ação coletiva para essas mulheres, vai se constituindo uma nova 

conjuntura política na perspectiva de um outro olhar sobre as prostitutas. 

Aparecida Fonseca Morares (1995;200) se refere à participação de Gabriela 

Leite num ato público em 1986, no auditório da Faculdade do Instituto Benett 

no Rio de Janeiro, contra a punição do silêncio que o Vaticano havia imposto 

ao teólogo Frei Leonardo Boff. Naquele ano, Gabriela foi ovacionada por uma 

platéia repleta de estudantes, religiosos, intelectuais e trabalhadores dos mais 

diversos segmentos, ao fazer um relato da sua experiência de vida como 

prostituta. Segundo Aparecida Fonseca Morares (1995;200), seu testemunho 

causou impacto, inaugurando um paradigma nos discursos políticos sobre as 

chamadas minorias. A partir daí a autora considera que é impossível falar de 

segmentos populares sem falar de prostitutas.  

 

Gabriela Leite mostrava que elas existiam não apenas segregadas nas zonas, 

sendo julgadas nas ruas ou descritas na literatura de forma indelével, mas 

existiam, também, acompanhando as mudanças sociais e davam prova disso 

ao entrarem na cena política. 

 

É com a trajetória de Gabriela Leite, marcada por cisões e rompimentos, que 

começa a ser criada a experiência da mudança. Na sua atuação mais incisiva, 
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vai se afirmando a necessidade de que, no contexto das causas populares, 

haja espaço para as especificidades desse segmento. É nessa direção que 

Gabriela começa a reunir apoios significativos junto às prostitutas e junto à 

sociedade. Interferindo mais diretamente em grupos de intelectuais, setores da 

classe média, políticos e organizações não-governamentais, Gabriela funda um 

programa chamado “Prostituição e Direitos Civis” sobre prostituição numa 

organização não-governamental e desencadeia uma série de ações e 

intervenções, visando atingir prostitutas em todo o país.    

 

É desse percurso que surge a idéia da organização de uma atividade de âmbito 

nacional. Em julho de 1987, cerca de cinqüenta mulheres de diversas cidades 

reúnem-se no Rio de Janeiro para a realização do I Encontro Nacional de 

Prostitutas, promovido pelo programa “Prostituição e Direitos Civis”, 

funcionando no ISER e coordenado por Gabriela Leite.  Como conseqüência 

das discussões, o principal compromisso assumido no encontro foi o de iniciar 

a legalização de associações em diferentes Estados, de forma a garantir não 

só o reconhecimento público da profissão, mas também a cidadania das 

prostitutas. Como Aparecida Fonseca Moraes (1995), em sua pesquisa, 

mostra: 

 
“Notavam que era preciso começar a constituir uma 
identificação mais coletiva do seu segmento que, como já 
haviam percebido, tende a causar polêmicas.” (MORAES, 
1995, p. 202)  

 

A referida autora diz que, depois do primeiro encontro, realizou-se um Encontro 

de Prostitutas Norte e Nordeste em Recife, mas já no ano de 1989. Esse 

Encontro é considerado um marco histórico do movimento por dois fatores 

bastante significativos: introduziu a discussão sobre prevenção das 

DST/HIV/Aids e formalizou a criação da Rede Nacional de Profissionais do 

Sexo (RNPS), congregando as associações dessa natureza de todo o País. 

 

Em 1994 aconteceu o III Encontro Nacional de Trabalhadoras do Sexo, 

promovido pela DAVIDA (ONG dirigida por Gabriela Leite). Lá estavam 

trabalhadoras do sexo (denominação que, nessa época, o movimento preferia 
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adotar) de diversas cidades do país e alguns convidados que participaram das 

mesas de debates. De acordo com Aparecida Fonseca Moraes (1995), nesse 

encontro já foi possível perceber a configuração avançada do movimento 

nacional. 

 

Na minha compreensão, como essas mulheres, no período de 1987 a 1994, 

estavam organizando as associações locais e, ao mesmo tempo, 

amadurecendo a discussão sobre a intervenção dos problemas vividos 

cotidianamente na prostituição, havia um grande espaço de tempo de 

realização de um encontro para outro.  

 

As associações de prostitutas foram se constituindo em vários lugares no país. 

Com o apoio da Rede Brasileira de Prostitutas, elas vão se mobilizando e 

criando associações na sua cidade ou no seu Estado para defender os seus 

interesses.  

 

Assim acho necessário destacar algumas Associações existentes no Brasil. A 

primeira associação de profissionais do sexo foi a Associação da Vila Mimosa, 

legalmente instituída em 1988, sendo seguida nos anos subseqüentes pela 

criação de diversas outras. Entre as principais estão:  

 

No nordeste, foi fundada a Associação das Prostitutas do Ceará - APROCE 

(1990). Tendo sido a primeira Associação a se registrar oficialmente com o 

termo prostitutas em seu nome (Informativo APPS – 2005). 

 

Neste mesmo ano, forma-se a o Grupo de Mulheres da Área Central. 

(GEMPAC). Cujo grupo desenvolve projetos a mulheres prostitutas da terceira 

idade, e de prevenção das DST’s e da AIDS.  

 

Em Aracajú, foi fundada também no ano de 1990, a ASP – Associação 

Sergipana de Prostitutas. Trabalha com prevenção das DST e da Aids e 

capacitação profissional para jovens. 
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No Sudeste, em 1992, no Rio de Janeiro, foi fundado o DAVIDA – Prostituição, 

Direitos Civis, Saúde; por Gabriela da Silva Leite, cuja entidade coordena a 

Rede Brasileira de Prostitutas. Esta entidade é responsável também pela 

edição do jornal Beijo da Rua, criado em 1988, no qual são publicizadas as 

informações sobre o Movimento de Prostituas, eventos e articulações com 

outros Movimentos e setores da sociedade. 

 

No Sul, em 1992, foi fundado o NEP – Núcleo de Estudos da Prostituição que 

funciona em Porto Alegre - RS. A entidade promove a organização das 

prostitutas e desenvolve projetos com mulheres prostitutas soropositivas.  

 

Em Salvador, em 1997, foi a vez da APROSBA – Associação de Prostitutas da 

Bahia. No ano de 2000, foi fundada a APROS-PB – Associação de 

Profissionais do sexo da Paraíba. 

 

No Norte, em Novembro de 2001, foi criada a Associação de Mulheres 

Profissionais do Sexo do estado do Amapá (AMPAP). Com a participação de 

30 prostitutas do Amapá e o apoio da Rede Brasileira de prostitutas, do 

Governo do Amapá e do Ministério da Saúde, a Associação já iniciou com 

quatro projetos aprovados para começar a trabalhar a cidadania no segmento e 

prevenção de DST/AIDS.    

 

Em 2002 fundou-se a Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo de 

Pernambuco (APPS). No encontro de dois dias que marcou a fundação, 

participaram prostitutas de Palmares, Camaragibe, Cabo, Olinda e Recife. Com 

o apoio da Rede Brasileira de Profissionais do Sexo, Fátima Vieira – Assessora 

Técnica da associação – facilitou e organizou a reunião que teve apoio 

financeiro da Coordenação DST/AIDS de Pernambuco. 13 

 

No Centro Oeste, não encontrei registros de Associações de Prostitutas 

existentes na região.   

                                                 
13 Tive informações que já existem outras associações constituídas, mas, neste trabalho, citarei 
apenas estas porque, no período da pesquisa, entre os documentos pesquisados na APPS, 
eram estas as únicas descritas.  
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Esses encontros acima mencionados foram significativos para a organização 

de prostitutas no Brasil.  

 

Em 2002 ocorreu o último encontro inter-regional, que foi importante para a 

afirmação da luta política das prostitutas no Brasil. Nos dias 9 e 10 de 

Dezembro deste ano foi organizado, pela Associação de Prostitutas da Bahia 

(APROSBA), o 1º Encontro Nordeste e Sudeste de Profissionais do Sexo em 

Salvador, cujo como objetivo era fortalecer a sustentabilidade política, técnica e 

financeira dessas associações, minimizando suas vulnerabilidades. 

Participaram do encontro 150 pessoas e discutiu-se temas como: organização, 

sustentabilidade, cidadania, estigma, discriminação, fraquezas e fortalezas, 

saúde e até campanha contra a aids para casais.  

 

Esse encontro foi elaborado a partir de temas sobre os quais as mulheres 

vinham refletindo nas associações locais no Brasil. E os mais preocupantes 

foram selecionados para o debate no encontro.  

 

Um momento considerado importante para as prostitutas nesse encontro foi a 

homenagem ao ilustre Jorge Amado com a presença de sua filha Paloma Jorge 

Amado. As prostitutas o consideram o escritor das putas, por mostrar a 

humanidade e a dignidade dessas mulheres em seus trabalhos. Essa 

homenagem expressou admiração por parte do segmento pelas obras do 

referido autor, como afirmou Gabriela Leite ao presentear a família do escritor, 

que lá se encontrava, com um exemplar de sua obra chamada Tocaia Grande:  

 
“Muitas amigas da zona leram este livro e se emocionaram com 
a história de Bernarda. E agora todas nós queremos assinar 
este volume para a Fundação Casa Jorge Amado.” (Jornal 
Beijo da Rua, Rio de Janeiro p. 10, Novembro e Dezembro de 
2002.)            

 

Nesse encontro, segundo a reportagem no Jornal Beijo da Rua 14, um dos 

debates que causou mais polêmica foi sobre o tema das políticas de 

                                                 
14 Beijo da Rua.Rio de Janeiro, Novembro e Dezembro de 2002. Davida. 
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prevenção. Foi feita uma crítica à política americana de combate à aids, por 

defender a abstinência e o adiamento da primeira relação sexual e testes 

rápidos. Isso é uma ação para o controle da sexualidade. E a representação da 

Coordenação Nacional de DST que estava presente expressou que não 

concordava com o posicionamento americano. Já quanto aos testes rápidos, a 

Coordenação Nacional afirmou que poderia ser positivo para a população como 

alternativa para ampliar o diagnóstico e a prevenção, pois não iria atuar no 

controle da sexualidade e sim na prevenção de doenças. Então as prostitutas 

se posicionaram dizendo que tais testes seriam feitos por toda a população e 

não somente por elas. Na minha opinião, a polêmica se deu nesse aspecto da 

discussão porque, se não vai existir controle da sexualidade, então isso não 

pode ser feito só com as prostitutas. Nesse debate, Gabriela Leite mencionou a 

importância da participação do Movimento de Prostitutas nas negociações, em 

que reafirmaram o seu compromisso na luta contra a disseminação da AIDS e 

DST.     
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2.3 Como se estrutura a Rede Brasileira de Prostitutas  
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2.3 Como se estrutura a Rede Brasileira de Prostitutas 
 

Nos dezenove anos de existência da Rede Brasileira de Prostitutas, um 

importante mérito que justifica a sua criação é o fato de ter conseguido 

organizar associações de prostitutas em diferentes espaços do território 

brasileiro. Muitas associações de profissionais do sexo que passaram a existir 

em função do respaldo político garantido pela RBP conseguiram ultrapassar os 

objetivos dessa população, estendendo sua atuação para os diferentes 

segmentos indiretamente vinculados ao universo de seus propósitos. Assim, 

passaram a desenvolver trabalhos comunitários envolvendo clientes, 

comerciantes, escolas e demais representações existentes nas áreas onde 

atuam. 

 

Durante a realização da minha pesquisa na APPS, fiquei admirada com a 

interação das Associações de Prostitutas no Brasil. Há a preocupação em se 

trocar informações sobre eventos que irão acontecer em cada Estado ou 

cidade. Ademais, cada Associação local repassa os eventos para Rede 

Brasileira de Prostitutas e esta edita os acontecimentos no Jornal Beijo da Rua. 

E, quando uma associação está sendo formada, alguma representante da 

Rede vai para o local auxiliar na elaboração do Estatuto e nas exigências 

legais.  

 

A Rede Brasileira de Prostitutas tem os seguintes objetivos: assumir a 

identidade profissional e buscar o reconhecimento da atividade das prostitutas; 

manter o movimento social de prostitutas organizado; lutar pela igualdade 

social, liberdade, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças; 

protagonismo e autonomia; valorização da vida da prostituta do seu trabalho; 

auto-estima; rejeição do abolicionismo e da vitimização; direito à cidadania e 

recusa do gueto.15  Apesar das dificuldades de ordem financeira, com esforço e 

trabalho, tentam fortalecer esse segmento.  

 

                                                 
15 Vê Site: www.redeprostitutas.org.br. 
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A Rede Brasileira de Prostitutas tem como missão 16: promover a articulação 

política do movimento organizado de prostitutas e o fortalecimento da 

identidade profissional da categoria, visando o pleno exercício da cidadania, a 

redução do estigma e da discriminação e a melhoria da qualidade de vida na 

sociedade.17  Desde a sua criação, a RBP tem atuado com bastante 

expressividade no alcance de seus objetivos projetando, inclusive, o 

movimento das profissionais do sexo em nível internacional. Destaca-se, na 

sua trajetória de ação, a participação direta, em 1989, no "Projeto Previna" do 

Ministério da Saúde, quando foi co-responsável pelo direcionamento e 

definição de metodologias e estratégias de intervenção para os profissionais do 

sexo e na produção de materiais informativos específicos, relacionados às 

profissionais do sexo.  

 

Gostaria de destacar duas participações mais recentes que eu considero 

importante da Rede Brasileira de Prostitutas. Em março de 2005 a Rede com 

representantes das associações dos Estados estiveram presentes no Fórum 

Social Mundial no mês de Janeiro. Foi a primeira vez que a Rede Brasileira de 

Prostitutas participou desse evento com mais de 60 representantes de 

organizações afiliadas do Rio (da Vida e fio da Alma), Rio Grande do Sul 

(Núcleo de estudos da Prostituição- NEP) e Pernambuco (Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo – APPS).  

 

A Rede promoveu nesse evento um seminário cujos temas abordaram a 

história do movimento de prostitutas, o dia-a-dia nas ruas, os nomes usados e 

preferidos, o estigma e discriminação, as leis, a prevenção DST/AIDS, as 

parcerias, a organização e associações no Brasil.     

 

Segundo avaliação da Rede, o principal resultado desse encontro para elas foi 

a ampliação da visibilidade do movimento organizado de prostitutas, que busca 

                                                 
16 Sobre as informações dos objetivos e missão da Rede Brasileira de Prostitutas, estou 
considerando os dados disponíveis no site da Rede Brasileira de Prostitutas. 
www.redeprostitutas.org.br.   
17 Segundo dados encontrado no Site da Rede Brasileira de Prostitutas e informações com as 
integrantes da APPS. 
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o pleno exercício da cidadania, com a redução do estigma e da discriminação e 

a melhoria da qualidade de vida na sociedade.  

 

Uma outra participação considerada um marco para Gabriela Leite foi a sua 

presença representado a América Latina e Caribe pela Rede Global de 

Projetos de Profissionais do Sexo na reunião com o secretário-geral, Kofi 

Anann,  na sede da ONU . Juntamente com ativistas de todo o mundo, discutiu 

a luta contra a AIDS e pelos direitos humanos.  

 

Entre os eventos organizados pela Rede Nacional de Prostitutas, destaco a 

organização da comemoração pelo Dia Internacional da Prostituta com 

manifestações nas diversas cidades onde existem as associações. Essa foi a 

primeira vez que 11 estados brasileiros comemoravam em conjunto as 

festividades do dia 02 de junho.  

 

Em Recife, foram prestigiados muitos eventos promovidos pela Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo nos dias 01 e 02 de junho. Os 

principais acontecimentos foram um seminário sobre a história do Movimento 

de Prostitutas e a regulamentação da prostituição com representantes do 

Estado e sociedade civil. E, ainda, feira de artesanato com oficina de sexo 

seguro. 

 

Em Salvador as prostitutas reivindicaram a regulamentação da atividade e o fim 

da discriminação. Organizaram o ato público na frente da Prefeitura da cidade 

para mostrar que a prostituição é patrimônio cultural da humanidade e 

reafirmaram a sua luta pela visibilidade do movimento de prostitutas baiano.   

 

Em Aracaju a Associação de Prostitutas aproveitou o evento para divulgar carta 

aberta, em que criticavam o governo dos Estados Unidos por vincular a 

liberação de verbas anti-aids à condenação pública da prostituição por 

instituições brasileiras. O objetivo delas é evitar que essa política seja imposta 

no Brasil.  
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Além de outras associações em outros Estados que aproveitaram o dia para 

mostrar seus trabalhos confeccionados, suas artes e ao mesmo tempo, 

protestar contra o preconceito, discriminação e reivindicar melhores condições 

de vida para as prostitutas.   

 

2.4. Questões em Debate: regulamentação da profissão e a questão da 
AIDS 
 
Entre as reivindicações do Movimento de Prostitutas, além da de serem 

respeitadas como prostitutas, inclui a de sua atividade ser reconhecida 

enquanto um trabalho. E, para isso, apresentam uma série de argumentos, 

quais sejam:. “que é um trabalho como outro qualquer”, “que existe uma troca 

de compra e venda”, “negociação para a venda de fantasias sexuais e 

instrumentos de trabalho”. Como afirma a Coordenadora Geral da APPS, numa 

oficina de estudos sobre as características da profissão de prostituta realizada 

na Associação no dia 31/11/2005. Eu não vendo o corpo, eu vendo fantasias 

sexuais; se eu vendesse o corpo, não restava mais nada de mim. Afirmam que 

esse é um mercado sexual. 

 

Existe uma tendência entre as prostitutas da Rede Brasileira de que elas 

devem ter direitos trabalhistas. 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. 

 
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.     

 

Quando pensam o reconhecimento da profissão, costumam elaborar modelos 

ou discutir padrões de regulamentação que possam ser aplicados à realidade 

em que vivem. A idealização de modelos de outros países reforça a concepção 

de que a profissionalização indica progresso e desenvolvimento para o 

segmento, a exemplo da Holanda e da Alemanha que reconheceram a 
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prostituição como uma profissão. Na regulamentação, as prostitutas têm o 

direito a benefícios sociais como seguro saúde.  

 

No Brasil as mulheres falam em regulamentação baseadas em alguns 

aspectos.  

 

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 direito 

à 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 ou agredidas nas ruas.       

 
Em 2005, na ocasião de um seminário de prostitutas promovido pela 

Associação de Prostitutas da Bahia, Gabriela Leite afirmou ser a formalização 

do negócio do sexo importante instrumento para acabar com a exploração e 

reforçou a necessidade de as associações promoverem debates sobre o tema. 

E lembrou que o projeto de regulamentação do Deputado Fernando Gabeira, o 

qual acompanha o Movimento de Prostitutas, é o que considera as 

reivindicações das prostitutas do Brasil. 

 

Gabriela Leite lembra também que as prostitutas já deram um importante passo 

para o reconhecimento da atividade como profissão, ao se incluir a função de 

profissional do sexo no Código de Ocupações Brasileiras - COB/2002, lista 

oficial que elenca todas as atividades de trabalho no país, divulgado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, com a portaria de nº 397, em 09 de outubro 

de 2002, no site oficial. No quadro a seguir, é possível conhecer 

detalhadamente o que aparece nesse site. 
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Profissional do sexo - Garota de programa, Garoto de programa, Meretriz, 

Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Trabalhador do Sexo, Transexual 

(profissionais do sexo), Travesti (profissionais do sexo). 

Descrição sumária - Batalham programas sexuais em locais privados, vias 

públicas e garimpos; atendem e acompanham clientes homens e mulheres, de 

orientações sexuais diversas; administram orçamentos individuais e familiares; 

promovem a organização da categoria. Realizam ações educativas no campo 

da sexualidade; propagandeiam os serviços prestados. As atividades são 

exercidas seguindo normas e procedimentos que minimizam as 

vulnerabilidades da profissão.       

Condições gerais de exercício - Trabalham por conta própria, na rua, em 

bares, boates, hotéis, porto, rodovias e em garimpos. Atuam em ambientes a 

céu aberto, fechados e em veículos, em horários irregulares. No exercício de 

algumas das atividades, podem estar expostos à inalação de gases de 

veículos, a intempéries, a poluição sonora e a discriminação social. Há ainda 

riscos de contágios de DST e maus-tratos, violência de rua e morte. 

Formação e experiência - Para o exercício profissional, requer que os 

trabalhadores participem de oficinas sobre sexo seguro, oferecidas pelas 

associações da categoria. Outros cursos complementares de formação 

profissional como, por exemplo, cursos de beleza, de cuidados pessoais, de 

planejamento do orçamento, bem como cursos profissionalizantes para 

rendimentos alternativos são oferecidos pelas associações em diversos 

Estados. O acesso à profissão é livre aos maiores de dezoito anos; a 

escolaridade média está na faixa de quarta a sétima séries do Ensino 

Fundamental. O pleno desempenho da atividade ocorre após dois anos de 

experiência. 

Para Batalhar o programa - Agendar a batalha, produzir-se visualmente, 

aguardar no ponto, seduzir no olhar, abordar o cliente, encantar com a voz, 

seduzir com apelidos carinhosos, conquistar com o tato, envolver com o 

perfume, oferecer especialidades ao cliente, reconhecer o potencial do cliente, 

dançar para o cliente, dançar com o cliente, satisfazer o ego do cliente, elogiar 

o cliente. 
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Minimizar as vulnerabilidades - Negociar com o cliente o uso do preservativo, 

usar preservativos, passar gel lubrificante à base de água, participar de oficinas 

de sexo seguro, reconhecer doenças sexualmente transmissíveis (DST), fazer 

acompanhamento da saúde integral, realizar campanhas sobre os riscos de 

uso de hormônios, realizar campanhas sobre os riscos de uso de silicone 

líquido, denunciar violência física, denunciar discriminação. 

Para o atendimento dos clientes - Preparar o kit de trabalho (preservativo, 

acessórios, maquilagem), especificar tempo de trabalho, negociar serviços 

eróticos, negociar preços, realizar fantasias eróticas, cuidar da higiene pessoal 

do cliente, fazer streap-tease, fazer carícias, relaxar o cliente com massagem, 

representar papéis, inventar estórias, manter relações sexuais, dar conselhos a 

clientes com carências afetivas, prestar primeiros socorros, fazer compras para 

o garimpo (rancho), lavar roupas dos garimpeiros, cuidar dos enfermos no 

garimpo, posar para fotos. 

Acompanhar clientes - Fazer companhia ao turista, fazer companhia a cliente 

solitário, acompanhar cliente em viagens, acompanhar clientes em festas e 

passeios, jantar com o cliente. 

 

Administrar orçamentos - Anotar receita diária, listar contas-a-pagar, pagar 

contas, contribuir com o INSS, contribuir com a receita familiar, separar parte 

da receita diária para poupança, aplicar dinheiro em banco, abrir conta 

poupança habitacional, investir em empreendimentos de complementação de 

renda, investir em pepitas de ouro. 

Promover a organização da categoria - Promover valorização profissional da 

categoria, ministrar cursos de auto-organização, apoiar a organização das 

associações, fazer campanha de filiação, realizar articulações políticas, 

combater a prostituição infanto-juvenil, participar de movimentos organizados, 

treinar multiplicadores de informação, distribuir preservativos, contribuir para a 

documentação histórica da prostituição, fomentar a educação geral, fomentar 

cursos profissionalizantes, reivindicar fundos para profissionalização, participar 

da organização de cursos de primeiros socorros, reivindicar cursos básicos de 

línguas estrangeiras, participar da organização de cursos de beleza e 

massagem.   



 

 

51

Realizar ações educativas no campo da sexualidade - elaborar roteiro de 

teatro educativo, produzir e encenar espetáculos educativos, conceder 

entrevistas e aconselhar meninas de rua, ministrar palestras nas redes de 

ensino e nos cursos de formação e reciclagem de policiais. 

Competências pessoais - Demonstrar capacidade de persuasão, expressão 

gestual e de realizar fantasias eróticas, agir com honestidade, demonstrar 

paciência, planejar o futuro, prestar solidariedade aos companheiros e saber 

ouvir. 

Recursos de trabalho - Guarda-roupa de batalha, preservativo masculino e 

feminino, cartões de visita, documento de identificação, gel lubrificante à base 

de água, papel higiênico, lenços umedecidos, maquilagem, acessórios, álcool, 

celular e agenda.      

Instituições que participaram diretamente dessa construção junto ao 
Ministério do Trabalho - Associação da Mulheres Profissionais do Sexo da 

Bahia (ASPROBA); Davida - Prostituição, Direitos Civis e Saúde (Rio de 

Janeiro); Grupo de Apoio à Prevenção da Aids - GAPA (Minas Gerais); Grupo 

de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (GEMPAC); Igualdade - Associação 

de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul; Núcleo de Estudos da 

Prostituição de Porto Alegre.     
Fonte: www.mtecbo.gov.br/  

 

Esse documento reconhece que a prostituição existe como uma atividade, o 

qual está se organizando com regras estabelecidas para o seu funcionamento. 

Entretanto, não a reconhece como profissão regulamentada que é bastante 

diferente.   

 

Para as prostitutas essa foi uma conquista significativa, pois é o 

reconhecimento da atividade com respeito às opiniões da Rede Brasileira de 

Prostitutas. Mas lembram que, mesmo assim, ainda falta um longo caminho 

para percorrer até que a sociedade respeite essas profissionais.  

 

Existem dois projetos para regulamentar a profissão de prostitutas, mas ainda 

estão sendo estudados pela Rede Brasileira de Prostitutas. Um é do Deputado 

Fernando Gabeira (PT) e outro do Deputado Eduardo Valverde. O projeto do 
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Deputado Fernando Gabeira 18 provocou muita repercussão e simpatia entre as 

prostitutas, pois foi um projeto construído com discussões e debates junto à 

Rede Brasileira de Prostitutas. Então acredito que esse projeto responda mais 

aos anseios das mulheres. Ressalto que participei de várias discussões sobre 

esse tema e um ponto em especial chamou-me atenção. 19  

 

Percebo que, com relação a esse tema, as mulheres para discutir precisam de 

apoio tanto por parte do Estado como da sociedade em geral. Os projetos 

destinados à regulamentação da profissão ainda não foram aprovados e nem 

amplamente debatidos, a não ser pelos mais envolvidos, ou seja, pelas 

prostitutas e por aqueles movimentos sociais que trabalham em parceria com 

elas. Ainda não existe uma opinião pronta e acabada da Rede de Prostitutas e 

das Associações que formam essa Rede, mas existe muito entusiasmo em 

debater como seria essa regulamentação.                      

 

Transcrevo a seguir, três sistemas legais sobre a prostituição vigentes no 

mundo que a Rede Brasileira de Prostitutas apresenta através do site 

www.redeprostitutas.org.br. São eles: 

 

“Abolicionismo: a maioria dos países, como o Brasil, adota o abolicionismo. 

Nessa visão, a prostituta é uma vítima e só exerce a atividade por coação de 

um terceiro “explorador” ou “agenciador” que receberia parte dos lucros obtidos 

pelo profissional do sexo (como se todos os patrões não recebessem). Por 

isso, a legislação abolicionista pune os donos ou gerentes de casa de 

prostituição, e não a prostituta. Nesse sistema, quem está na ilegalidade é o 

empresário ou patrão e não há qualquer proibição em relação a alguém 

negociar sexo e fantasias sexuais. A corrupção fica facilitada nesse caso”.  

 

                                                 
18 Em anexo, é possível observar os projetos de lei dos Deputados mencionados.    
19 Mais a frente vou destacar com pormenores. Foi um encontro de prostitutas em Pernambuco, 
comemorando o Dia Internacional da Prostituta e lá, através das discussões, observei que as 
mulheres ainda estão em fase de amadurecimento sobre essa questão que é bastante recente 
e não apresentaram uma decisão final. Dizem apenas que precisam de um tipo de 
regulamentação, porém as diretrizes que irão guiar essa lei ainda estão sendo debatidas. 
Precisam de um apoio mais intenso do Estado de forma que dê garantias de proteção social e 
exercício da cidadania para esse segmento. 
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“Regulamentarismo: Já nesse sistema, como o próprio nome indica, a profissão 

é reconhecida e regulamentada. Para as profissionais do sexo, há vantagens e 

desvantagens. No que toca às desvantagens,é uma regulamentação muito 

conservadora com exigências descabidas, como a de que a mulher se submeta 

a exames periódicos - o que não é exigido para outras profissões - ou a de que 

só exerça a atividade em locais determinados. Entre as vantagens, há a 

possibilidade de ter um contrato de trabalho, seguridade social, inclusive a 

aposentadoria, garantias legais etc. Uruguai, Equador, Bolívia e outros países 

sul-americanos adotam esse sistema. Assim também como a Alemanha e a 

Holanda. No caso europeu, não há exigências de exames de saúde”.  

 

“Proibicionismo: É adotado por pouquíssimos países, mas, como é o sistema 

vigente nos Estados Unidos, com sua poderosa indústria cultural, é muito 

conhecido. Lá é ilegal prostituir-se. O Estado decide o que a pessoa pode fazer 

com seu corpo. É de difícil aplicação em certos casos. Um presente, após uma 

noite de sexo, pode ser entendido como pagamento pelo serviço sexual. Tanto 

a prostituta quanto o dono da casa de prostituição e até o cliente são puníveis 

pela lei”. 

 

2.5 Prostitutas e a questão da AIDS 
 
De uma forma geral, não posso deixar de registrar algumas características da 

organização e a mobilização social das prostitutas frente aos desafios impostos 

pela epidemia que, no Brasil, data de 1985, com o surgimento da primeira 

organização não-governamental centrada no objetivo de efetivar ações de 

prevenção às DST/Aids e de combater a discriminação e o preconceito. A partir 

daquele ano, inúmeras outras instituições foram criadas atendendo ao mesmo 

objetivo.  

 

Nesse processo, duas mobilizações ganharam projeção nacional: o movimento 

de gays e a mobilização das profissionais do sexo. No início da epidemia, 

esses dois grupos sofreram o estigma de toda sorte de discriminação, sendo-

lhes atribuída inicialmente a culpabilidade pela existência e/ou disseminação da 

AIDS. A grande parte das instituições voltadas para a prevenção da AIDS 
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direcionaram suas ações para esses dois segmentos, conscientizando seus 

integrantes sobre as responsabilidades e deveres enquanto cidadãos.  

 

Prostitutas em todo o mundo são vítimas de perseguições, abusos, 

discriminações e preconceitos graves relacionados com a questão da AIDS. 

Em contrapartida, organizações de prostitutas de diversas localidades têm 

conseguido reagir a muitas das atitudes arbitrárias, procurando de várias 

maneiras manter um certo controle da situação. Além das ações desse 

coletivo, lutando para preservar sua autonomia, entidades governamentais e 

não-governamentais também tiveram que reavaliar suas políticas e controle da 

doença. Diante da questão tão grave, hoje há uma tendência internacional para 

que se considere aqueles grupos, antes vistos predominantemente como 

“contaminadores”, como colaboradores no combate à doença.  

 

Aparecida Fonseca Moraes (1995; p. 237) dá um exemplo sobre o assunto da 

Aids na Vila Mimosa no Rio de Janeiro. Ela diz que a reação imediata da 

Associação de prostitutas frente às investidas indiscriminadas sustentou a 

compreensão de que o assunto AIDS só seria trabalhado quando estivesse 

vinculado à idéia de que as prostitutas são, potencialmente, os agentes de 

controle e de informação. Pouco a pouco os contatos da Associação com 

entidades governamentais e não- governamentais acerca dessa questão foram 

se alargando. E assim aconteceu também nas Associações de prostitutas de 

outras localizadas no Brasil. Em contrapartida, as entidades apresentavam 

sempre interesse muito grande pelo desenvolvimento de campanhas nos locais 

onde havia prostituição. Isso vem sendo feito até hoje. Segundo a autora, um 

levantamento realizado na Vila Mimosa pela Associação de Prostitutas, em 

parceria com uma ONG, o Instituto de Inovações em Saúde Social, em 1992, 

revelou que 84% das mulheres admitiam que “só transam com camisinha”.  

 

Aparecida Fonseca Moraes (1995; p.237) assinala que no início houve muita 

dificuldade para as prostitutas implantarem o trabalho da prevenção da Aids. 

Não só porque o uso da camisinha envolve preconceitos entre os fregueses, 

mas porque, também entre as mulheres, a compreensão de que poderiam se 
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tornar agentes de informação e de controle era algo que só seria conquistado 

lentamente. Hoje revela-se um discurso bem incorporado por elas.  

 

As prostitutas brasileiras são ativistas na luta contra AIDS, participando de 

encontros relacionados ao tema em parceria com as Organizações de luta 

contra a AIDS. Na pauta, está a reivindicação para mudança nas políticas 

conservadoras de combate a AIDS. As prostitutas pensam que não só elas e 

os gays, mas toda a população brasileira precisa se prevenir.  

 

Na Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo por exemplo, ouvi 

muitas assumirem posturas de responsabilidade com relação à informação do 

freguês e controle da doença, dizendo que só transavam com camisinha. Mas 

ainda assim, fiquei preocupada porque ouvi de outras entrevistadas que só 

transariam sem camisinha se a oferta fosse bastante alta. Assim, penso que é 

importante permanecer discutindo sobre as políticas de saúde entre as 

mulheres prostitutas, em razão de conseguir cada vez mais atingir o maior 

número de mulheres.     

 

Margareth Rago 20 vai chamar de “políticas de contenção do desejo” para 

narrar como era o controle do Estado sobre as prostitutas nos anos de 1890 a 

1930. Nessa época, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a preocupação era 

controlar as prostitutas para não disseminar doenças. Essas mulheres eram 

associadas ao perigo da morte por venderem sexo. A interferência estatal, 

portanto, era muito forte. Ademais, deveriam ainda se registrar na delegacia de 

costumes e regularmente fazer exames para provar que não possuíam 

doenças de nenhum tipo. E se caso fosse constatada alguma doença, 

deveriam se tratar para depois voltar a atividade. Esse era o sistema 

regulamentarista da época em questão. O fenômeno acontecia aqui no Recife 

também, segundo Elizabeth Alcoforado (1999), em sua dissertação de 

mestrado, quando afirma:    

 

                                                 
20 Ver: Rago, Margareth. Os prazeres da Noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina 
em São Paulo, 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.   
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“No caso da cidade do Recife, o debate sobre a prostituição 
nos idos das décadas de 40 a 70 ocorreu dentro de uma 
perspectiva regulamenterista. Encarada como um mal 
necessário, uma vez que o sistema moral vigente não permitia 
o amor livre como conduta moralmente aceita, a prostituição, 
que sempre permeou o falso moralismo burguês, entra em 
cana dentro dos padrões definidos pela sociedade maior. 
Sendo um problema social que tinha uma função socialmente 
pré-definida, ou seja, a participação das prostitutas, as quais 
garantiriam a virgindade das moças casadouras e deveriam, 
portanto ocorrer dentro de critérios estabelecidos pela 
sociedade. Entrou em cena o sistema regulamenterista, que 
permite a prática da prostituição dentro de determinados 
patamares físico-geográficos.” (ALCOFORADO, 1999, p. 62) 

 
     

Então observo que, hoje, a profissão não é regulamentada , apesar de não ser  

a regulamentação descrita acima que elas falam atualmente. Tratam sim de 

regras estabelecidas para o exercício da profissão de prostituta, com a 

aprovação estatal, respeitando, acima de tudo, a cidadania dessas mulheres e 

incentivando uma mudança de mentalidade na sociedade com relação a 

prostituta. Elas estão se movimentando e organizando o seu trabalho, 

instituindo novas práticas, valores. Participam fortemente de ações de 

prevenção de doenças, para proteção delas e do cliente. Penso que estão 

redefinindo o seu papel social, saindo da imagem de puta, excluída, 

marginalizada, para consolidar sua participação no espaço político como 

sujeitos de direitos.  

 

No que concerne à qualidade de vida dessas mulheres, acesso precário a 

recursos básicos; inexistência, quase que por completa, de políticas públicas 

significativas; preconceito e violência constantes contra essas mulheres. Então, 

o que nós, sociedade, e o Estado estamos fazendo?   
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CAPÍTULO III - CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 
 
Percorri alguns pressupostos teóricos e metodológicos que orientaram este 

trabalho para abordar o tema. Optei pela pesquisa qualitativa por acreditar que 

responde as questões de estudo.  

 

Ao escrever sobre a pesquisa qualitativa, Mirian Goldenberg diz que:   

 
“Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
organização, de uma instituição, de uma trajetória etc.” 
(GOLDENBERG, 1999, p.14)      

 

Para tentar captar o movimento da realidade social, apreendendo-lhe o 

significado concreto e as conexões nele existentes, realizei um estudo de caso 

com as mulheres prostitutas da Associação Pernambucana de Profissionais do 

Sexo.  
 

Priorizei o estudo de caso porque é uma estratégia de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa aprofundadamente. Segundo Triviños (1987), essa 

definição determina suas características que são dadas por duas 

circunstâncias: por um lado, a natureza e abrangência da unidade; por outro, a 

complexidade do estudo de caso que deverá estar determinada pelos suportes 

teóricos que servem de orientação no decorrer da realização do trabalho.  

 

Corroboro com Rosineide Cordeiro (1995;72) quando diz que no estudo de 

caso, mesmo que não seja possível maior generalidade sobre determinado 

fenômeno, permite, em nível do particular, um entendimento mais detalhado 

sobre as múltiplas inter-relações do objeto estudado.              

 
3.1. A pesquisa de campo  
 

Concordo com Maria Cecília Minayo (2004;105) quando diz que o trabalho de 

campo constitui-se numa etapa essencial da pesquisa qualitativa, ou seja, esse 

tipo de pesquisa não pode ser pensado sem o trabalho de campo. 
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No final de 2004, aproximei-me da Associação Pernambucana de Profissionais 

do Sexo para conhecer o trabalho das prostitutas e como elas se organizavam.  

 

O meu primeiro contato na APPS foi com Fátima Vieira consultora técnica da 

Associação e algumas lideranças. Contei para elas sobre a minha intenção de 

fazer uma pesquisa sobre o movimento organizativo das prostitutas. Disseram-

me que se realmente o tema fosse esse, eu poderia conseguir o apoio delas 

para realizar a pesquisa. Mas, mesmo assim, permaneceram bastante 

fechadas. Falaram-me que queriam ter a certeza de que esse era o tema de 

estudo. Mencionaram que não queriam falar de violência, nem de prostitutas 

exploradas por estarem cansadas dessas discussões. Fui informada que só 

permitem a realização da pesquisa se for do interesse da Associação também.  

 

Nessa ocasião, foi marcado um encontro entre nós, numa reunião da segunda-

feira, para que eu pudesse apresentar às sócias da APPS os meus objetivos. 

Nesse encontro, ao expor meu interesse em pesquisar sobre a ação coletiva 

dessas mulheres, elas se mostraram bastante interessadas e prestativas a me 

apoiar no que necessário fosse. Nesse primeiro contato, fui avisada por Fátima 

de que não seria uma pesquisa fácil, em razão das mulheres irem para batalha 

diariamente e que, se eu não me importasse, alguns contatos e entrevistas 

teriam que ser realizados nos locais de trabalho.               

 

Conversamos bastante sobre como a APPS estava atuando em Pernambuco. 

Apresentaram-me os objetivos e as atividades dessa Associação, bem como 

me falaram sobre as demais Associações localizadas em outros Estados e 

suas ligações com a Rede Brasileira de Prostitutas. 

 

Apesar de terem demonstrado interesse pelo estudo, senti dificuldades para 

estabelecer relações com as mulheres. Elas não tinham confiança, 

principalmente em estudantes e pesquisadores que chegavam à APPS para 

realizar algum estudo. Disseram-me que não falavam muito com pesquisadores 

e estudantes porque alguns deles não tinham realizado o trabalho da forma 

apresentada anteriormente e não respeitavam uma série de regras existente. 



 

 

59

Disseram-me também que a maioria dos estudantes que as procuram é para 

falar sobre o tema da prostituição associada à violência ou ao sofrimento. 

 

Fui convidada pelas mulheres para participar das reuniões que acontecem toda 

segunda-feira para discutir políticas públicas e temas relacionados à 

prostituição.  Disseram que nessa reunião eu poderia estar sempre presente. 

Comecei a freqüentar essas reuniões e, gradativamente, fui conhecendo as 

prostitutas sócias da APPS. Durante as minhas idas, mantive vários diálogos 

com as mulheres, além de participar das discussões em pauta. Depois de 

participar de algumas reuniões, percebi que estava sendo mais acolhida e 

passei a me sentir mais a vontade entre elas. A todos os encontros que 

aconteciam fora da APPS elas me convidavam. Chegamos a ir juntas para 

alguns e a sedimentar uma relação de confiança entre nós. Mesmo assim, a 

mulheres sempre se demonstravam preocupadas com a questão da ética das 

prostitutas e diziam que alguns assuntos não poderiam ser tratados para 

pessoas externas.    

 

Ao me apresentar e durante as minhas visitas à APPS, informei para elas 

também que eu precisava ter alguns cuidados ao realizar a pesquisa. Por 

exemplo: as entrevistas se dariam de forma individual, mediante consentimento 

prévio das entrevistadas, assumindo a responsabilidade de serem ou não 

identificadas pelos verdadeiros nomes.    

 

Assim, tomei cuidado com alguns princípios éticos. Para isso, apoiei-me em 

Mary Jane Spink (2004) quando diz que: 

 
“passam a ser três os cuidados éticos essenciais da pesquisa 
qualitativa: os consentimentos informados, a proteção do 
anonimato e o resguardo do uso abusivo do poder na relação 
entre pesquisador e participantes.” (SPINK, 2004, p.91)       

 

O consentimento informado trata da necessidade de transparência quanto aos 

procedimentos e aos direitos e deveres de todos os envolvidos na pesquisa. É 

um instrumento que pode ser revisto durante o processo à medida que se 
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desenvolve e se transforma, sendo possível desfazer o acordo que está contido 

no consentimento informado.  

 

O anonimato implica a não revelação de dados que permitam a identificação 

dos participantes. Apesar de alguns dos participantes deste estudo declararem 

que não querem o anonimato, procurei, na medida do possível, resguardar-lhes 

os nomes.  

 

Durante toda a pesquisa, fiquei atenta também ao resguardo das relações de 

poder abusivas. Tentei construir uma relação de confiança, respeitando as 

informações que elas consideravam, as quais não podiam ser reveladas. 

 

3.2. Observação participante 
 
Considerei a observação participante como uma parte importante do trabalho 

de campo com as mulheres prostitutas. Foi obtida pelo meu contato direto com 

elas. Sobre esse tipo de observação, Antonio Chizzotti (2001) diz que:  

 
“A observação pode ser participante: experienciar e 
compreender a dinâmica dos atos e eventos, e recolher as 
informações a partir da compreensão e sentido que os atores 
atribuem aos seus atos” (CHIZZOTTI, 2001, p. 90)           

 

 

Objetivando abranger e explorar os aspectos mais significativos do tema da 

pesquisa, a observação participante ocorreu nas reuniões realizadas toda 

segunda-feira na própria Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo. 

Nessas reuniões, além de observar e sentir a convivência das mulheres, 

naquela ocasião, eu participava das discussões tratadas sobre a prostituição. 

Vale destacar a importância que esse espaço teve para mim, possibilitando um 

amadurecimento sobre as temáticas atuais em questão envolvendo as 

prostitutas. Coloquei-me sob o ponto de vista das mulheres para entender os 

seus posicionamentos. A minha presença nessas reuniões foi importante 

também para conseguir, como já mencionei, a credibilidade dessas mulheres. 
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Elas diziam que eu realmente tinha uma proposta séria, facilitando o 

desenvolver da pesquisa. 

 

Outros espaços também serviram de campo de observação, como alguns 

encontros de que participei, dentre os quais está a II Feira de Direitos 

Humanos, na qual as prostitutas expuseram artigos confeccionados por elas e 

fizeram apresentação de teatro sobre o tema do relacionamento das prostitutas 

com a polícia no dia-a-dia. Participei ainda do evento em que comemoramos o 

Dia Internacional da Prostituta no teatro Apolo. Acompanhei o processo de 

eleição para a diretoria da Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo 

para a gestão 2005/2008. Fiz parte da comissão eleitoral convidada pelas 

mulheres e por Fátima, o que me possibilitou entender mais de perto o modelo 

formal da Associação, no qual prevê eleições para coordenação colegiada e 

conselho fiscal. De acordo com o regimento eleitoral, só as sócias podem votar 

e serem votadas para ocuparem os cargos de coordenação da Associação.          

 

3.3. Entrevistas  
 

Uma outra técnica utilizada para a coleta de informação no trabalho de campo 

foram as entrevistas com dez mulheres participantes da Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo. Acredito que a fala dessas mulheres 

foi reveladora das condições históricas que estão vivendo.  Foi elaborado o 

roteiro das entrevistas de acordo com o problema enfocado e depois, foram 

gravadas com a permissão das mulheres. 

 
3.4. Análise qualitativa do material empírico 
 

• Leitura dos registros do diário de campo através do qual estudei 

narrativas, declarações, expressões das mulheres nas reuniões e nos 

espaços onde participei. A partir dos registros organizei também 

categorias e temas. O que me permitiu apreender a visão de mundo 

dessas mulheres; 

• Transcrição fiel e detalhada das entrevistas individuais; 
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• Leitura atenta do material transcrito. Segundo Mary Jane Spink 

(1994;p.130), é importante ser atencioso ao discurso porque podem dar 

informações valiosas quanto à ‘natureza da construção ou à sua 

funcionalidade’. Procurei identificar categorias gerais de natureza 

temática, que refletem, sobretudo, os objetivos da pesquisa. Busquei 

organizar os conteúdos a partir dessas categorias e elaborei quadros 

que permitissem visualizar a entrevista como um todo ou dos temas 

selecionados; 

• Linhas Narrativas: utilizei como recurso analítico as linhas narrativas 

para esquematizar os conteúdos das entrevistas e posicionamentos das 

mulheres prostitutas. Segundo Mary Jane Spink (2004; p.117), esse 

recurso busca situar cronologicamente numa linha horizontal os eventos 

marcadores da história contada.  

 

3.5. As mulheres pesquisadas 
 

Gostaria de apresentar brevemente alguns aspectos da história de vida das 

mulheres. Minha proposta não se prende a pontuar os fatores que 

influenciaram para a assunção da prática, através de uma lógica de causa e 

efeito. Procuro, no entanto, trazer dados que impulsionaram essa prática no 

momento da pesquisa e acredito que esses elementos serviram de base para o 

assumir-se ou não ser prostituta.      

 

De maneira geral, são mulheres prostitutas que participam ativamente da 

Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo. São pessoas oriundas de 

família de baixa renda, com idade entre 27 e 53 anos. Duas entre as 

pesquisadas mantêm relacionamento estável: uma vive em união estável com 

um companheiro e a outra vive com outra mulher. As demais são todas 

solteiras. Entre as entrevistadas, cinco identificaram-se como negras, três 

definiram sua cor como parda e três como morena-clara. Mas é bastante visível 

a predominância de mulheres negras na Associação de Prostitutas de 

Pernambuco.  

 

A tabela a seguir detalha melhor esses dados.  
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Quadro I – Ocupação, Idade, Estado Civil e Cor das Mulheres  
Nº Nome Ocupação Idade Estado Civil Cor 

1 
Georgette 

Prostituta 

Do lar 
42 Solteira Parda 

2 Leonora Prostituta 48 Casada Morena-clara 

3 Elisa Prostituta 47 Solteira Negra 

4 Tieta Prostituta 36 Solteira Negra 

5 Flor Prostituta 55 Solteira Negra 

6 Flávia Prostituta 35 Solteira Negra 

7 Tereza Prostituta 53 Solteira Negra 

8 Laura Prostituta 27 Solteira Morena-clara 

9 Adriana Prostituta 35 Solteira Morena-clara 

10 Veneranda Prostituta 29 Casada Parda 

Fonte: Entrevista com as mulheres prostitutas realizada em 2005. 

 

Do total de entrevistadas, em número de 10, apenas uma mulher atingiu ao 

Ensino Médio ou 2º grau e, assim mesmo, não o concluiu. As outras pararam 

de estudar antes de terminar o Ensino Fundamental ou 1º grau. Quanto à 

origem urbana ou rural, a maioria são oriundas da área urbana aqui em Recife, 

sendo que duas mulheres nasceram no interior do Estado e uma, em São 

Paulo. 

 

A composição familiar varia bastante. Encontrei três mulheres que moram 

sozinhas e uma que mora com a sua companheira. E entre as outras seis 

mulheres, a composição varia entre sete e duas pessoas residindo com elas. 

Oito dessas mulheres afirmaram ser solteiras e ser a principal responsável 

pelos rendimentos da casa. 

 

 A principal profissão dessas mulheres é ser prostituta. Como é apresentado, o 

nível de escolaridade vem a contribuir para uma inserção precária no trabalho 

formal, em atividades que não requisitam um grau de escolaridade elevado. É 

importante notar que a maioria das mulheres entrevistadas, antes de serem 
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prostitutas, trabalharam em outras atividades como: camareira de hotel, 

garçonete de bar, empregada doméstica, vendedora no comércio. Apenas uma 

disse nunca ter trabalhado e começou a ganhar dinheiro pela primeira vez 

inserindo-se na prostituição.  

 

Quadro II – Escolaridade, Atividades Anteriores, Atividades Paralelas e 
com quem as mulheres moram.  
Nome Escolaridade Atividades 

Anteriores 
Atividades 
Paralelas 

Com quem 
mora 

Georgette Até a 8ª série 
do Ensino 
Fundamental  

- - Filhos, mãe e 
irmã 

Leonora Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Camareira de 
Hotel 

Confecção de 
bijuteria 

Companheiro e 
Filhos 

Elisa Até a 7ª série 
do 
Ensino 
Fundamental  

Vendedora no 
comércio de 
persianas e 

programa em 
boate 

- Companheiro e 
neto 

Tieta Até a 4ª série 
do Ensino 
Fundamental 

Garçonete de 
bar, doméstica, 

auxiliar de 
escritório 

- Filhos 

Flor Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Empregada 
doméstica 

- Sozinha 

Flávia Até a 8ª série 
do Ensino 
Fundamental  

- - Sozinha 

Tereza Até o 2º ano do 
Ensino Médio 

- - Sozinha 

Laura Até a 5ª do 
Ensino 
Fundamental 

Garçonete de 
bar 

Vende produtos 
naturais 

Irmãos e Filhos 

Adriana Até a 4ª série 
do Ensino 
Fundamental  

Empregada 
Doméstica 

- Filho 

Veneranda Até a 5ª série 
do Ensino 
Fundamental  

Empregada 
Doméstica 

- Companheira 

Fonte: Entrevista com as mulheres prostitutas realizada em 2005.  

 

Com relação às atividades paralelas, como mostrado no quadro acima, apenas 

duas realizam atividades para complementar o rendimento mensal. Isso deve-

se ao fato de que as mulheres envolvidas na APPS não costumam dispor de 
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tempo para executar outras atividades para ganhar dinheiro, principalmente 

aquelas que estão na liderança. Estas recebem uma bolsa, uma ajuda de 

custo, financiada pelo Ministério da Saúde, para participarem das atividades do 

projeto, ligadas à prevenção de DST’s e AIDS. Entre as atividades, estão: as 

oficinas de sexo seguro, busca ativa pelas ruas que são as visitas feitas por 

elas a outras prostitutas, com o objetivo de divulgar tanto o trabalho da 

associação quanto a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  

 

Algumas mulheres expressam que estão sentindo dificuldade de realizar a sua 

atividade, a prostituição, em razão dos eventos e cursos de aperfeiçoamento a 

que precisam estar presentes representando a APPS, como destaca Flávia em 

seu depoimento: 

 
“Eu batalhava sempre na parte da manhã. Isso é, quando não 
tem os cursos da APPS. ´Quando é tempo dos cursos, eu vou 
para Joaquim Nabuco à noite às vezes” (Flávia, prostituta, 
2005) 

 
  
 Um outro depoimento com  informação semelhante ao de Flávia é o de 

Tereza. A diferença é que Flávia não é liderança, não ocupa cargo de 

coordenação na APPS, sendo apenas uma sócia, mas que, mesmo assim, tem 

muitas responsabilidades, pois coordena a Associação do Cabo de Santo 

Agostinho. Já Tereza tem encargos maiores por ser coordenadora de 

administração da APPS: 

 
“Desde que comecei a participar da APPS, diminui o ritmo da 
zona. Se eu continuar na coordenação na próxima eleição, vou 
continuar a trabalhar na zona.” (Tereza, prostituta, 2005).     

 
  
Esse relato informa que realmente o ritmo da batalha 21 diminui quando se está 

nas coordenações da APPS. Não significa que elas não saiam com clientes, 

mas apenas com antigos que estão disponíveis para negociar tempo e horário 

da batalha de acordo com a disponibilidade delas.  

 

                                                 
21 Batalha é o termo que as prostitutas utilizam para designar a ida ao local que se prostitui e a 
espera dos clientes.     
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Essa diminuição de tempo para batalha para algumas significa menos dinheiro. 

Mas, ao mesmo tempo, elas entendem que,em razão disso, são beneficiárias 

de uma bolsa financiada pelo projeto do Ministério da Saúde. Então as 

mulheres que fazem parte da coordenação priorizam o trabalho externo, como 

explica Tieta: 

 
“Eu participo do Fórum de Mulheres de Pernambuco e das 
intervenções de rua em Camela, Jaboatão e Ibura. Qualquer 
uma das profissionais do sexo podem representar. Mas quem 
recebe bolsa para participar das atividades são as 
coordenadoras. Então não é justo que saia uma profissional do 
sexo, deixe de batalhar, que ela vai estar ganhando o dinheiro 
dela, para participar de atividade fora. Como as coordenadoras 
recebem essa bolsa- auxílio, pra que essa bolsa? Pra que ela 
esteja na atividade naquele momento que está precisando dela 
representando a APPS.” (Tieta, prostituta, coordenadora de 
finanças da APPS – 2005)     

            

Esse relato deixa claro que as atividades externas são predominantemente 

freqüentadas por aquelas que estão na coordenação. Dito isso, indaguei 

também se isso não prejudicaria as mulheres sócias de base que 

freqüentemente não iam às atividades. E elas disseram que não porque, na 

reunião da segunda-feira, repassam tudo para o grande grupo. E que, mesmo 

assim, quando se realizam eventos, como: seminários e palestras do interesse 

das prostitutas, todas são convidadas. 

 

Entre as mulheres entrevistadas, quatro ocupam cargo de coordenação na 

Associação de Profissionais do Sexo e as demais participam como sócias.  

 

As coordenadoras entrevistadas foram: a coordenadora de finanças, jurídica, 

da administração e da educação e cultura. Assim, cada uma delas são 

responsáveis por atividades diferentes. Elas se dividem por exemplo para 

presenciar os seminários e palestras que participam em instituições. Umas 

realizam as intervenções nas ruas, outras fazem a busca ativa, representam as 

prostitutas no Fórum de Mulheres de Pernambuco. Já as sócias, em geral, 

sempre estão presentes às reuniões todas as segundas-feiras e freqüentam 

cursos, os quais a APPS ou alguma instituição externa parceira oferece. Com 
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relação às sócias, sua inserção em atividades ligadas à APPS vai depender 

também da sua disponibilidade e das suas condições financeiras 
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CAPÍTULO IV - O MOVIMENTO DE MULHERES PROSTITUTAS EM 
PERNAMBUCO: LUTA E RESISTÊNCIA 

 
O Movimento de Prostitutas que se consolida em Pernambuco, assim como 

nos outros Estados, caracteriza-se como um espaço prioritariamente feminino. 

As prostitutas aparecem como sócias das Associações de Profissionais do 

Sexo e também liderando o Movimento. Desde o início do Movimento no Brasil, 

foram as mulheres prostitutas que apareceram, representando o segmento e 

participando efetivamente das ações. Os homens não são proibidos de 

participar, pelo contrário, são bem-vindos para somar forças e ficar a par das 

discussões, porém, de acordo com as leis estatutárias das Associações de 

Prostitutas nos Estados e da própria Rede Brasileira de Prostitutas, não terão 

direito a voto em nenhuma circunstância.   

 

4.1. Resgate histórico: como foi criada a Associação Pernambucana de 
Profissionais do Sexo 
 

Para entender como nasceu a Associação, faço um resgate histórico baseada 

nos depoimentos daqueles que participaram ativamente do processo de 

instituição da Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo – as 

assessoras, as lideranças e as prostitutas. 

 

Em 1999, as prostitutas foram convidadas por uma profissional historiadora, 

Fátima Vieira, para participar de um projeto que tinha como objetivo prevenir as 

DST’s e AIDS entre as prostitutas. Fátima já tinha experiência de trabalho em 

ONG com mulheres parteiras e também era agente de saúde. Essa profissional 

já acreditava também num potencial organizativo das prostitutas, o que serviu 

como primeiro passo para uma longa caminhada. 

 
“Esse trabalho é pioneiro aqui no Estado. O que me levou a 
trabalhar com as prostitutas foi o aumento da AIDS entre as 
mulheres, em geral. Além de eu gostar muito do universo delas. 
As pesquisas apontavam que o número estava aumentando 
entre as mulheres. Quando começou era quatro homens para 
uma mulher e depois foi se equiparando e aí meu desejo 
aumentou de levar essa informação para elas, e minha 
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surpresa foi que a disseminação de Aids entre as prostitutas, 
não existe. Ela é pequena, é reduzidíssima. Eu tenho uma 
pesquisa da UNB que mostra isso. Que o índice de Aids é 
maior entre as mulheres casadas e as mulheres da terceira 
idade.” (Fátima Vieira, entrevista,2005)    

 
       

Com o apoio das prostitutas do centro do Recife em sua maioria, Fátima Vieira 
22 realizou uma busca ativa para convidar as prostitutas para o lançamento do 

projeto de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis, em vários 

espaços de prostituição não só no centro do Recife como em outros bairros 

conforme já informei. 

 

As prostitutas confirmam esse contato com Fátima Vieira em seus 

depoimentos: 

 
“Na realidade, eu tava na zona né? E uma colega minha, por 
sinal tá até presa, Jucélia, ela já tinha conhecido Fátima, que é 
a consultora. Fátima vivia aqui; tinha botado um projeto, 
trabalhava numa ong, pra trabalhar com prostitutas e DST’s 
né? HIV e AIDS. Eu tava lá na zona, desde duas horas da 
manhã e já era duas horas da tarde e não tinha descolado 
nada. Uma fome triste. Aí chega Jucélia e disse assim pra mim: 
- ‘Vânia, tem uma mulher ali fazendo reunião tá dando o 
lanche, e o vale.’- ‘Opa, tem lanche e vale, eu vou.’ A minha 
primeira intenção foi essa. De ir pelo lanche e o vale. Eu nem 
sabia que prostituta tinha direitos e nem sabia que existia 
associações. Aí quando eu cheguei lá, já tinha uma mulheres 
lá, já tava Fátima, a maioria das prostitutas já tava indo. Aí eu vi 
a palestra, gostei. Ela levava técnicos, levava profissionais da 
saúde e falava realmente da saúde da prostituta. Eu não 
alcancei o Francis; eu tô na associação só há três anos e 
alguns meses, mais ou menos. Era no SINDSPREV. Aí eu 
comecei a ir nas reuniões cada reunião era uma palestra; aí 
toda segunda-feira eu ia. Foi quando ela conseguiu um curso 
de cidadania, foi patrocinado pela coordenação DST e AIDS do 
Estado.” (Tereza, prostituta – 2005)   

 
“Já faz uns dois anos já. Fátima ia pra Pontes dos Carvalho; aí 
as meninas daqui ia lá pro colégio: aí a dona do bar onde eu 
morava, dizia: ‘ó, lá no colégio tem reunião com camisinha 
porque tu não vai pegar? Eu gosto porque, quando eu morava 
em Afogados, eu sempre pegava preservativo entendesse? Aí 
toda terça-feira eu me interessava e ia. Eu chamava as 
meninas, aí elas dizia: ‘ah, escutar aquelas mulher falando não 
sei o que, não sei o que’...’minha gente, bora que é muito 

                                                 
22 Fátima Vieira hoje encontra-se como assessora técnica das prostitutas em Recife atuando na APPS. 
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importante; agente fica sabendo cada vez mais. Aí, eu ia 
sozinha; aí ia Fátima, Ana, Tereza, tudinho...chamava as 
outras, não queriam ir não; pois é, vou só. Mas a dona do bar 
dizia: ‘Vá sol, olhar a palestra que é muito boa pra vocês 
aprenderem.”  (Veneranda, prostituta – 2005)       

 

 Eu percebo que as mulheres não sabiam realmente sobre os objetivos daquela 

reunião. Para que serviriam? Tereza afirma o seu desconhecimento sobre 

qualquer tipo de trabalho com prostitutas. Foi para a reunião em razão do 

lanche que iria ser ofertado. E foi através desse projeto que nasceu o interesse 

dela em aprender sobre a saúde das prostitutas e as outras questões que 

dizem respeito a elas como cidadania e organização política, sendo certo que a 

primeira motivação foi em razão do conhecimento sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 

No segundo depoimento também resta claro o interesse de Veneranda em 

assistir às reuniões para ter acesso ao preservativo. Fátima Vieira ia também 

para o Cabo tentar mobilizar algumas mulheres de lá para que tivessem 

interesse em participar de um grupo de prostitutas pernambucanas. 

 

Esses depoimentos acima são de prostitutas que estavam desde o início da 

mobilização. Outras só chegaram depois da formação da Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo.    

 

Entre as convidadas para participar do projeto, em sua maioria, estavam 

aquelas que batalhavam no centro do Recife, Imbiribeira, Boa Viagem e em 

outros bairros, bem como nos bordéis localizados na Avenida Rio Branco. 

Entre os bordéis, estavam o bar da Gil e a boate Francy’s Drink’s. Uns dos 

poucos ainda funcionando nessa região, pois muitos fatores foram cruciais para 

a desativação das zonas no bairro do Recife. Corroboro com a avaliação de 

Elizabeth Alcoforado (1999):  

 
“Entre eles podemos indicar o fechamento do Porto do Recife 
sua mudança para Suape, o advento do contraceptivo no 
controle da gravidez indesejável, conferindo possibilidades de 
intercurso sexual sem risco de gravidez, a própria abertura 
sexual que veio acompanhada do surgimento de motéis e, por 
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fim, o projeto de revitalização do Recife Antigo, que 
proporcionaram um novo cenário ao bairro.”     

 

Segundo Elizabeth Alcoforado (1999), o projeto de revitalização sugerida pela 

prefeitura do Recife, nos anos 1980, provocou discussão acirrada entre 

aqueles que trabalhavam na noite como, por exemplo, os donos de bares, os 

taxistas, as prostitutas que sobreviviam da boêmia e entre empresários e 

comerciantes que pretendiam investir no comércio gastronômico e bares 

direcionados à diversão boêmia para classe média e alta. Daí poucas pensões 

e bares que abrigavam prostitutas resistiram; consideravam, pois, que não 

existia mais campo para elas. Depois disso, como alternativa para dar 

continuidade a sua atividade prostitucional, vão batalhar nas Praças do Diário e 

Joaquim Nabuco. E muitas foram também para Boa Viagem.     

 

No entanto, em 2002, para Fátima Vieira localizar as mulheres prostitutas e 

convidá-las para participar de uma atividade representou uma tarefa difícil, em 

razão da dispersão dessas mulheres que agora se espalhavam para a batalha 

em bairros diferentes.  

 

Em 2000, com 35 prostitutas reunidas e cientes da proposta, Fátima Vieira e 

essas mulheres desejavam aproveitar o espaço de lançamento do Projeto para 

convidar representantes do Estado e de outros Movimentos para conhecer o 

trabalho que iria surgir. Estavam presentes os Coordenadores do Programa 

Estadual e Municipal de DST’s/ AIDS, a Representante do Fórum de Mulheres 

de Pernambuco e Sindicato das Empregadas Domésticas. Quando estavam 

lançando o referido projeto, Fátima e as prostitutas já discutiam também a 

organização da Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo.  

 

E, como em todos os Estados, o trabalho de prostitutas começa a existir, em 

razão da preocupação com a AIDS. Fátima Vieira disse que existe até uma 

frase muito mencionada durante o movimento: Bendita AIDS! lembraram de 

nós.  Essa era uma forma também de apelo e protesto para que a sociedade e 

o poder público olhassem para esse segmento.    
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Lúcia lembra que tudo aconteceu com muitas dificuldades, pois no início 

algumas não acreditavam que iria para frente. Já outras encontravam-se com 

muito desejo de participar, pois não conheciam nada sobre direitos e 

prevenção e gostariam de aprender. Também, a intenção de se organizar não 

aparecia nas suas falas:    

 
“ Desde o início eu não ia para as reuniões. Achava que nada 
ia pra frente. Depois que eu tô vendo que tá indo pra frente eu 
estou indo há três meses. É bom que elas abre a mente da 
gente e ensina nossos direitos.” (Adriana, entrevista, 2005.) 
 
“A minha primeira intenção foi de ir para ganhar vale e lanche, 
eu não sabia que prostituta tinha direito e nem que existia 
associação. Quando cheguei já tinha algumas prostitutas, e aí 
eu gostei muito porque ela realmente levava profissionais de 
saúde para falar da saúde da prostituta.” (Tereza, entrevista, 
2005)     

  
 

A partir da participação das mulheres prostitutas no Projeto de Prevenção às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, elas começam a receber convites para 

participar de eventos com a Rede Brasileira de Prostitutas. 

 

Uma prostituta daqui do Recife e Fátima realizaram uma viagem com o objetivo 

de participar de um encontro de prostitutas organizado em Belém. Lá 

conheceram a maioria das representantes de organizações existentes no 

Brasil. Na volta dessa viagem, no 2º semestre de 2002, iniciaram uma 

articulação com prostitutas pernambucanas para a formação de uma 

associação aqui em Pernambuco.   

 

Na verdade, conhecendo o trabalho das outras associações, tinham a certeza 

de que unidas, e com uma associação formada, poderiam melhorar muito a 

situação de violência policial, por parte da sociedade e de clientes a que essas 

mulheres estão submetidas nas ruas.  

 

Depois disso, as prostitutas se reuniram várias vezes para conversar sobre 

organização, estatuto, SUS, direitos, demandas e necessidades urgentes que a 
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Associação de Prostitutas teria e qual o papel dessa Associação em 

Pernambuco.  

 

Sem sede e desprovidas de espaço físico para discutir, reuniam-se, na Casa 

da Cultura, na sombra que as árvores proporcionavam, reservando-se da luz 

do sol, as mulheres prostitutas, Fátima Vieira e Vera Baroni, a advogada que 

presta assessoria à APPS. Ao discutir o estatuto, ficou visível que as mulheres 

não tinham documentos. A partir daí, fizeram os encaminhamentos necessários 

para que elas pudessem obter documentos como: carteira de identidade, CPF 

e certificados de batismo. A regularização de todos os documentos pessoais foi 

a primeira tarefa para elas.  

 
“Olha, eu fui procurada por elas. Eu trabalhava na Prefeitura, 
na Secretaria de Assuntos Jurídicos, na área de Direitos 
Humanos, e eu fui procurada por Fátima Vieira e Ana, 
solicitando a minha participação numa reunião. Elas estavam 
começando a se reunir e elas estavam me procurando para 
dialogar com elas sobre como fazer para que elas pudessem 
obter documentos; que a maioria não tinha documentos. Então, 
na primeira vez que eu fui, tinha umas 25, trinta mulheres, e 
apenas duas ou três tinham os documentos. Ana tinha todos 
porque Ana também é contadora, e tal; alguma outra, mas 
algumas não tinham nem batistério; nem sabia como fazer pra 
obter o batistério. E a partir desse diálogo de como fazer para 
obter os documentos pessoais, aí nasceu toda uma discussão 
não só em cima da questão da saúde, que era um tema 
importante pra elas, e também é um tema prioritário pra mim, 
mas toda uma discussão sobre direitos fundamentais, direitos 
humanos e de exercício da cidadania, de apostar na auto-
estima daquelas mulheres. E, desde aquele momento, eu vi 
que eram mulheres poderosíssimas.” (Vera Baroni, advogada 
assessora da APPS - entrevista, 2005) 

 
 

O relato de Vera Baroni demonstra as dificuldades que essas mulheres 

encontraram para formar uma associação. Na minha opinião, esses encontros 

com Vera Baroni e Fátima Vieira refletem a compreensão que elas vão 

tomando da condição de serem prostitutas. E essas conversas também já 

foram influenciando-as para uma elaboração discursiva sobre a cidadania 

desse segmento. Estavam procurando apoio para se fortalecer, adquirindo 

primeiramente, seus documentos pessoais e já conversando com a advogada 
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sobre a possibilidade de aprenderem sobre os direitos para incluírem-se nas 

discussões sobre o exercício da cidadania.  

 

Com a intenção de ampliar a discussão e dialogar com demais associações no 

Brasil, as mulheres prostitutas organizaram dois encontros antes de fundar a 

associação. O primeiro encontro realizou-se em 2002, no início do ano, no 

Hotel 04 de Outubro. Foram dois dias de encontro, em que estiveram presentes 

mais de 100 prostitutas de Pernambuco. O objetivo era discutir a organização 

da Associação, prevenção de doenças entre as mulheres prostitutas aqui em 

Pernambuco e o exercício da cidadania. Para a realização do encontro tiveram 

o apoio da Rede Brasileira de Profissionais do Sexo - representada por 

Gabriela Leite, e a participação de Rosarina - presidente da Associação de 

Prostitutas de Fortaleza. Esse encontro foi patrocinado pela Coordenação 

DST’s/AIDS de Pernambuco e pela Coordenação DST’s/AIDS do Município.     

 

Seis meses depois, as prostitutas realizaram o segundo encontro. Participaram 

as da cidade de Palmares, Olinda, Camaragibe, Cabo e Recife. Foram dois 

dias de encontro: No primeiro, participaram de oficinas para discutir e 

apresentar coletivamente as demandas da Associação de Prostitutas  em 

Pernambuco; no  segundo, fundaram a Associação com mais de 150 

assinaturas de prostitutas. Esse encontro também recebeu apoio da 

Coordenação DST’s/AIDS de Pernambuco e pela Coordenação DST’s/AIDS do 

Município.            

 

Na área da saúde por exemplo, um dos maiores problemas por elas apontados 

foi a falta de higiene em locais de trabalho tanto na capital como em outras 

cidades do Estado: 

 
“Em algumas pensões do interior, as prostitutas moradoras são 
obrigadas a limpar os quartos e até a lavar banheiros. Além de 
trabalhar e dar lucro para a casa, servem de empregadas.” 
(Margoth, prostituta, Beijo da Rua/set de 2002).          
 
“Na própria capital, tem hotel que só troca os lençóis e limpa os 
banheiros depois de dezenas de programas.” (Ana, prostituta, 
Beijo da Rua/set de 2002)           
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Os dois encontros dedicaram-se basicamente a inaugurar o diálogo da 

Organização das Profissionais do Sexo de Pernambuco com a Rede Brasileira 

de Prostitutas e representantes das instituições estatais, coordenadores do 

Programa Municipal e Estadual DST’s/AIDS, representante do Fórum de 

Mulheres de Pernambuco 23 e representante da Articulação ONG AIDS de 

Pernambuco.  

 

Nesses dois encontros através de oficinas e atividades variadas, as mulheres 

prostitutas pernambucanas foram expressando os interesses, demandas e 

necessidades. Planos de ação, procedimento e estratégias também foram 

traçados pelo grupo. Houve um conflito no segundo encontro entre as 

prostitutas porque algumas mulheres não exerciam a atividade e estavam 

presentes, pois queriam participar da Associação. Houve, inclusive, quem 

quisesse ser uma das coordenadoras. Entretanto, a Coordenadora da Rede 

Brasileira informava que a Associação e principalmente as coordenações eram 

para ser instituídas e administradas por mulheres prostitutas. Essa foi uma das 

polêmicas geradas durante o encontro. As próprias prostitutas pernambucanas 

haviam indicado uma pessoa que não era prostituta, mas era do círculo de 

amizade delas, para ser coordenadora porque acreditavam no seu potencial, 

como informa Tereza:  

 
“Nisso a gente fez o primeiro seminário que foi aí nesse hotel 
com o patrocínio da coordenação estadual e municipal, nesse 
hotel que tem aí, o 4 de outubro, que foi o primeiro seminário, 
aí convidamos a Gabriela Leite e a Rosarina. A Gabriela Leite é 
a coordenadora da Rede Brasileira de Prostitutas. Ela fez uma 
oficina, por sinal houve um conflito, porque eu queria que a 
menina que trabalha aqui, Ceça, fosse coordenadora. Ceça 
não é prostituta, é lésbica e namorava com uma prostituta. 
Então falaram para gente que não ia dar visibilidade à causa, 
porque na época a gente não tinha nada. A gente não tinha 
projeto; a gente não tinha nada. Mas quando a gente tivesse 
projeto, tivesse na mídia, iam chegar pessoas querendo 
usufruir sem ser prostituta. Então Gabriela alertou a cabeça da 
gente, o nosso estatuto só é permitido para prostituta do sexo 

                                                 
23 O Movimento integra hoje o Fórum de Mulheres de Pernambuco com o objetivo de trocar e 
ampliar o discurso das profissionais do sexo juntamente com as feministas. Nesse fórum as 
mulheres prostitutas dialogam com as feministas sobre sua organização política e sua 
apresentação enquanto feministas. Como disse Ana, a coordenadora da Associação 
Pernambucana de Profissionais do Sexo de Pernambuco, no 10º Encontro Feminista Latino-
Americano e Caribenho em São Paulo no mês de outubro: “Sou Prostituta e sou feminista”.   
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feminino. Outras pessoas podem vim, pode contribuir, pode tá 
participando, mas com direito a voz e a voto tem que ser 
prostituta. Tá no estatuto.” (Tereza, Prostituta, entrevista 2005)”                             

 

Estabeleceram também o tipo de Associação que ali iria ser formada: 

 
 

“E toda a construção das associações se deram com a 
participação delas. Eu fiz uma proposição estatutária, a partir 
daquilo que eu recolhi delas, o que a gente dialogou, para 
saber o que elas queriam exatamente. A partir disso, vamos 
dizer assim dos desejos daquele grupo de mulheres, eu fiz 
então uma formatação formal, jurídica, apresentei a elas e aí 
houve toda uma discussão aqui, e depois num seminário 
Gabriela veio e nós aprofundamos a discussão com um público 
muito maior até chegar aquele ponto, que elas disseram: ‘olha 
aqui tá bom pra gente; é isso que agente quer’ E também com 
aquela história de que é um poder compartilhado, não é? E 
algumas delas que no início achavam que não sabiam, eu não 
sei nem pra onde vai! Também tá dando a concepção da coisa 
mais coletiva e tal...não tem aquela hierarquia de que um 
manda e que os outros vão atrás. Então tudo isso foi 
construído coletivamente. E eu tenho um apreço, um carinho 
especial, tenho maior orgulho de ter tido a oportunidade de 
participar desse processo, e eu fico muito feliz. Não estou lá 
todos os dias, mas elas sabem que têm uma retaguarda e 
quando for necessário elas podem contar que eu estou lá.” 
(Vera Baroni, advogada assessora da APPS – entrevista 2005)   

 
 

Ouvimos de uma pessoa que não é prostituta, mas que participou ativamente 

do momento de discussão sobre a formação da Associação. Na versão de Vera 

Baroni, observei que já vinham discutindo isso há algum tempo a partir das 

referências de associações de prostitutas já existentes no Brasil e perceberam 

que a concentração de poder era uma realidade nas associações. Por isso 

resolveram dividir as tarefas, buscando os temas de trabalho que geralmente 

existem em qualquer associação. Elas chamaram de sistema de colegiado. 

Com o sistema organizado dessa forma, outras associações resolveram adotar 

a mesma forma administrativa da APPS.  

 

Tive informações que houve uma eleição entre as prostitutas, indicando 

aquelas que elas achavam ter potencial para ocupar os cargos de 

coordenação. Nas palavras de Elisa: 
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“Não foi eleição o processo de nomear as lideranças. Foi 
assim: logo no início, que foi as meninas, as meninas que 
elegeram mesmo, as prostitutas que achavam que fulana dava 
pra isso, cicrana dava pra isso. Tá me entendendo? No início 
com apresentação formal da coordenação né? Aí tava tudo 
certo. Agora, quando foi pra registrar o estatuto, aí houve essa 
dificuldade. Aí como já tinham escolhido, se eu não me 
engano, na época parece que foi Rosângela que era 
coordenadora de educação e cultura, aí me colocaram como 
coordenadora de educação e cultura né? E Ivanise de saúde. 
Mas no início foi um processo mesmo que as meninas fizeram 
tá entendendo?” (Elisa, prostituta – 2005)                     

 

Logo depois desses dois encontros, em outubro de 2002, regulariza-se a 

Associação de Profissionais do Sexo de Pernambuco, cujos principais objetivos 

são: reivindicar melhores condições de saúde, educação e segurança, 

promover a prevenção das DST’s e organização das profissionais do sexo. E, 

ainda, representar politicamente as mulheres prostitutas no Fórum de Mulheres 

de Pernambuco, Articulação Aids Pernambuco, Grupo de Mulheres Negras de 

Pernambuco e no Conselho gestor do Posto de Assistência Médica (PAM 

Centro) do Recife.     

 

Eu observo que houve um impulso não só de ativistas interessadas em 

congregá-las e tratá-las enquanto sujeitos políticos, mas também do Estado, 

através das suas instâncias. Como é o caso das coordenações DST’s/ AIDS. É 

interessante perceber que foi a primeira instituição a aprovar projeto de 

atendimento para população dessa Associação e também a única até o 

momento. Ou seja, há uma predominância de projetos preocupados com a 

saúde dessas mulheres que significa para mim também a única sustentação 

financeira das atividades que desenvolvem, além da contribuição das sócias de 

R$3,00 mensais para cada uma e doações da sociedade. Não existe outra 

secretaria, além da Secretaria de Saúde, trabalhando com essas mulheres. 

Não só a preocupação com sua saúde, mas com a organização do seu 

trabalho, a educação, a segurança pública. Penso que se deve reforçar o 

atendimento com relação à segurança já que trabalham nas ruas. E isso é 

assunto na pauta delas quando o debate são as reivindicações. Durante toda 

pesquisa, observei um abandono por parte do Estado sobre esses temas.    
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4.2.  Motivações e dificuldades para organizar a APPS 
 

Quando questionadas sobre as principais motivações que as levaram a 

participar do Movimento de Prostituta para formar uma associação, dois temas 

principais aparecem na fala das mulheres: conhecer os direitos para serem 

respeitadas como qualquer ser humano e a prevenção de doenças . Algumas 

disseram que é importante informar-se sobre doenças sexualmente 

transmissíveis para aprenderem a se cuidar melhor: 

 
“(...) eu vim para eu matar minha curiosidade sobre o HIV, 
sobre os escorrimento, hemorragia, essas coisas, as doenças, 
aí eu gostei até hoje.” (Georgette, prostituta – 2005)         

 

No depoimento a seguir, além de Adriana falar sobre o direito, fala também da 

possibilidade dessa associação criar as condições para prostituição ser 

reconhecida enquanto profissão: 
 

“(...) pra gente não passar por tanta humilhação, queremos 
conhecer os nossos direitos como seres humanos. E nós quer 
ser reconhecida. Que todas profissões, eles reconhece, só a 
nossa que não.” (Adriana, prostituta – 2005)     

 

O depoimento de Elisa também revela o interesse pelo aprendizado e de 

superar uma condição de desconhecimento sobre a própria vida. 

 
“(...) eu fui para conhecer as coisas, fui com vontade de 
aprender sobre doenças e outras coisas. Eu tenho vontade de 
crescer, de conhecer um pouco da vida.” (Elisa, prostituta – 
2005)   

 

Percebi, pelo que a maioria das mulheres relataram, que a principal motivação 

estava na intenção do aprendizado. Aprender sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, direitos dos seres humanos e das prostitutas. Aprender para 

saber, para se defender, para saber expressar as suas demandas enquanto 

cidadãs.    

 

No que diz respeito às dificuldades da associação, as mulheres falam bastante 

da falta de recursos financeiros para projetos de trabalho, como por exemplo: 
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apontam a dificuldade de realizar as buscas ativas durante o turno da noite, 

pois a associação não dispõe de transporte. Veneranda diz que: “as 

dificuldades aqui é não ter projeto, não ter dinheiro, não ter transporte.” 

(Veneranda, prostituta – 2005)   

        

Sei que são várias as dificuldades da Associação. Por exemplo, as dificuldades 

que dizem respeito à articulação com a base. Estou me referindo às mulheres 

que ficam impedidas de participar das reuniões da associação em razão da 

falta de recursos financeiros para se dirigir à associação.  

 

Outra dificuldade bastante significativa é sobre a regulamentação da profissão. 

Estão discutindo de que regulamentação estão falando e se realmente a 

querem. Estão num processo de debate e dúvidas sobre essa questão, na qual 

precisam do apoio do Estado e da sociedade para construir uma proposta de 

regulamentação para a prostituição.  

 

Observei também dificuldades com a aprovação de projetos da associação 

para trabalhar as questões ligadas à prostituição. Apesar delas elaborarem 

projetos e enviarem para várias instituições que poderiam estar atenciosas com 

a especificidade dessas mulheres, não há aprovação de alguns projetos. 

Observei que a sustentação financeira e as atividades que as prostitutas 

realizam na associação estão mais ligadas à prevenção de doenças 

sexualmente transmitidas, portanto sendo financiadas pelo Ministério da Saúde 

através das coordenações DST’s e AIDS.  

 

Mas é curioso o que as mulheres dizem no depoimento sobre as dificuldades. 

A maioria delas só se refere ao espaço físico. Isso acontece porque é a sua 

dificuldade imediata. O que elas estavam precisando para a associação no 

momento da pesquisa. Então quando se falam em pesquisa e dificuldades da 

associação, elas indicam o espaço físico, em razão delas terem esperança de 

os pesquisadores e outras pessoas que aparecem na associação para 

conhecer auxiliarem na resolução dessa dificuldade.  
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As mulheres contaram que foram em mais de trinta prédios no Centro do 

Recife com a intenção de alugar uma sala e não conseguiram, pois, quando 

viam o nome da razão social, as corretoras de imóveis recusavam-se a alugar, 

alegando que poderia ser para casas de prostituição. Resolveram entrar em 

contato com a Prefeitura e elaboraram um projeto para aquisição de um 

espaço. Então a Prefeitura do Recife cedeu inicialmente uma sala no prédio 

onde funciona a Policlína na Rua da Palma nº 57, Bairro Santo Antônio, para 

desenvolverem suas atividades. Hoje já são disponibilizadas três salas, sendo 

uma delas para reunião, e outra para a biblioteca da APPS com jornais, livros 

em geral e publicações do Movimento de Prostitutas do Brasil.  

 

As mulheres falam que hoje uma das dificuldades refere-se à ausência de 

prostitutas associadas, em razão de recursos financeiros escassos porque 

relatam que existem poucos projetos para trabalhar com essa população. 

Atualmente apenas estão com um projeto para trabalhar a campanha de 

prevenção às DST’s/AIDS com o apoio do Ministério da Saúde e Coordenação 

DST’s/AIDS. O que preocupa bastante as mulheres porque, quando não há 

projeto, significa também que a APPS não vai poder fornecer os vales 

transportes para as mulheres irem para as reuniões. Então fica difícil realizar 

um dos objetivos da Associação que é também atingir cada vez mais o número 

de prostitutas sócias.   

 

Algumas atividades são realizadas. Citarei algumas delas: 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

- Ações semanais e intervenções 

educativas nas ruas, bares e pensões 

localizadas nas áreas de prostituição;  

- Oficinas sobre negociação de sexo 

seguro com clientes e parceiros; 

- Oficinas de sensibilização para 

profissionais da saúde, educação e 

segurança; 

- Palestras sobre prevenção às DST’s/HIV 

AIDS para estudantes de 1º e 2º graus e 

universitários; 

- Promoção e incentivo à participação em 

outras ações educativas: curso de 

alfabetização, informática, estética afro, 

reciclagem de lixo, máscaras, bijuteria, 

bolsas, teatro, associativismo e liderança, 

promotora legal e ingresso na rede pública 

de Ensino Médio; 

 - Divulgação das ações da APPS em 

rádios, jornais e tv; 

- Participação em ações de prevenção a 

convite das Coordenação Estadual 

DST/Aids de Pernambuco, Coordenação 

Municipal-DST/Aids do Recife e da 

Articulação ONG Aids de Pernambuco; 

- Criação e divulgação de material 

informativo e educativo.       

 - Coordenação Nacional de DST´s/AIDS, 

Coordenação Estadual DST’s/Aids de 

Pernambuco, Prefeitura do Recife: 

Secretaria de Saúde, Coordenação 

Municipal DST/Aids, Coordenação Saúde 

da Mulher, Secretaria de assuntos 

Jurídicos e Coordenadoria da Mulher; 

Coordenação Municipal DST/Aids do 

Cabo de Santo Agostinho; Ministério 

Público; Secretaria de Promoção Social 

de PE; Sindicato das Empregadas 

Domésticas; donas de bares, bordéis e 

pensões; Associações de Profissionais do 

Sexo de outros Estados e Rede Brasileira 

de Prostitutas.     

Fonte: Informativo APPS, maio a setembro de 2005.    

 

Entre as ações da APPS, o evento marcante no meu percurso de pesquisa foi 

a 1ª comemoração ao Dia Internacional da Prostituta nos dias 01 e 02 de junho 

no Teatro Apolo no Recife. O evento aconteceu entre esses dois dias, mas o 

dia da Prostituta é o dia 02 de Junho. Foi um marco na luta das prostitutas 

pernambucanas, pois tiveram a oportunidade de reivindicar seus direitos diante 
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da sociedade, dar visibilidade à categoria e até se manifestarem publicamente 

com a participação delas num grande seminário, cujo tema foi: a história do 

Movimento de Prostitutas, apresentado pelas próprias sócias da APPS, com 

debate sobre a regulamentação da prostituição com a participação de 

representantes do Ministério Público, Coordenação DST/AIDS do Estado e do 

Município, Delegacia da Mulher, Fórum de Mulheres de Pernambuco, 

Articulação ONG AIDS. Houve peça teatral sobre o dia-a-dia das prostitutas, 

retratando a coerção policial nas ruas ao abordar as prostitutas, bem como 

caminhada pela rua da guia em homenagem às prostitutas dos antepassados.  

 

O Teatro Apolo onde foi realizado o encontro estava repleto de prostitutas 

ligadas à APPS, estudantes e profissionais de outras instituições. As prostitutas 

demonstraram muito orgulho ao avaliar o encontro que organizaram. 

Expressões como: nunca pensou em ter vivido um momento daquele com 

várias pessoas voltadas para a nossa história; nunca havia entrado no teatro só 

assim eu conheci; choramos na caminhada porque lembramos das 

companheiras, que já tinham morrido. Falaram também do orgulho que 

estavam sentindo das companheiras em razão de algumas delas terem pego 

no microfone para falar sobre suas dúvidas e expressar seu conhecimento.  
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CAPÍTULO V - O IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO NA APPS NA VIDA E NO 
TRABALHO DAS MULHERES PROSTITUTAS 

 
Neste capítulo, irei tratar das mudanças provocadas na vida e no trabalho das 

mulheres após a inserção na Associação Pernambucana de Profissionais do 

Sexo (APPS). Foram tratados aspectos importantes dessas mudanças tão 

enfatizadas pelas mulheres, a partir da organização política. 

 
5.1. Como e por que entraram na prostituição  
 

Um aspecto importante a ser enfatizado neste trabalho diz respeito às 

principais motivações do ingresso na prostituição. Todas as entrevistadas 

contaram que a iniciação à prostituição foi fruto de incentivo dado por amigas. 

Aliado a isso, havia o fator econômico e problemas familiares como sendo a 

base para tal iniciativa. Tais depoimentos revelam sobre isso: 

 
“Eu entrei através de uma colega. Precisava de dinheiro. Não 
tinha trabalho. Viajava para se prostituir.” (Georgette – 42 anos, 
prostituta desde os 16 anos de idade - 2005)       
 
“Me prostituo desde que me separei do meu marido. Foi 
através de um amigo que era travesti e era meu vizinho, ele me 
convidou, gostei e continuei” (Tieta – 36 anos, prostituta desde 
os 25 anos de idade – 2005)   
 
“Fui para a prostituição com uma amiga que conhecia muitos 
“amiguinhos” 24 na Rua do Sol. Comecei a passear muito com 
ela e iniciei na prostituição”  (Flor – 55 anos, prostituta desde os 
20 anos) 
 
“Era muito mal tratada pelos pais que me criaram porque os 
verdadeiros me abandonaram na linha do trem. Então eu fugia 
para fazer programas em boates com amigas. Queria ter o meu 
dinheiro na minha mão.” (Flávia – 35 anos, prostituta desde os 
13 anos) 
 
“Foi falta de oportunidade. Não conseguia arrumar emprego. 
Eu achava que era difícil em se tratando de uma mulher negra. 
Uma colega me chamou para fazer suruba e ela já tinha 
clientes ricos que precisavam de duas mulheres. Então eu 
aceitei e depois fiquei batalhando nas calçadas. Já comecei 

                                                 
24 Expressão habitualmente utilizada pelas mulheres prostitutas quando se referem aos seus 
clientes.  
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num estágio bastante alto, fazendo suruba.” (Tereza, 53 anos – 
prostituta desde os 20 anos.)        
 

 

Encontramos a predominância das dificuldades financeiras vividas pelas 

mulheres, bem como as de entrar no mercado de trabalho e ao preconceito 

vivido pela cor de sua pele, como Tereza afirmou. Ainda aspectos como o 

abandono ou a dificuldade em relacionar-se com os pais também apareceram 

na minha pesquisa. Isso demonstra claramente que as influências prestadas 

por amigas e amigos não assumiram a única justificativa pela opção por essa 

prática.  

 

Observamos também que já há um longo período essas mulheres estão na 

prostituição. Afirmam que nunca tentaram sair. Depois que entraram, 

começaram a ganhar dinheiro e sustentar a família, nunca mais deixaram de se 

prostituir. Na percepção dessas mulheres, os ganhos proporcionados por essa 

prática eram maiores do que as atividades profissionais convencionais.  

 

Aquelas mulheres de mais idade, como é o caso de Tereza por exemplo, dizem 

que gostariam de arrumar outra ocupação, não porque queriam deixar a 

prostituição, mas sim porque naturalmente as condições físicas e a idade não 

despertam tanto o desejo dos homens, fazendo com que os rendimentos caiam 

consideravelmente. Por isso, essa prostituta pensa em entrar num comércio 

formal, como demonstram suas palavras: 

 
“Prostituição é beleza, quando os peitinho já tá mole, tem a 
experiência, mas vou trabalhar em outra coisa, tô pretendendo 
negociar e tô querendo voltar a estudar. Eu tava terminando o 
curso de informática.” (Tereza, prostituta, 53 anos – 2005)     

 
Assim como Tereza, outras entrevistadas com idade próxima à dela expressam 

a mesma preocupação. Por isso também afirmam que é importante guardar 

dinheiro para a velhice.  

 

Ainda sobre a permanência dessas mulheres na prostituição, referem-se muito 

à preocupação em pagar bens materiais e estudos para os filhos. A 
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preocupação com a sustentação da família está constantemente em seus 

discursos. Apenas duas mulheres não têm filhos. Percebi nas suas falas que 

esse elemento de forma complementar aparece como um discurso justificador 

sobre a necessidade de permanência na prostituição.    

 
“Eu sempre ajudei a minha família fazendo meus programinhas 
e ainda ajudo. Sempre ajudei as minhas irmãs.” (Flor, 
prostituta, 55anos – 2005) 
 
“ Eu tenho um filho de 22 anos, tá parado. Outro com 23 anos 
também está desempregado. Eu que sustento todo mundo lá 
em casa com a prostituição. Tenho cinco filhos que moram 
comigo e um neto” (Leonora, prostituta, 48 anos – 2005)   

 
Além de responsabilidades imediatas que apresentam na relação com os filhos, 

respondendo pela subsistência, elas também demonstram preocupação 

constante com o futuro deles, colocando especial ênfase na educação e 

formação. A maioria das mulheres afirmaram ter revelado a “verdade” de sua 

ocupação para seus filhos e dessa forma estão convivendo melhor. Até porque 

como são mulheres que participam de um movimento político de prostitutas 

freqüentemente vão para os rádios e televisão fornecer entrevistas. Acham que 

é melhor que os filhos saibam delas do que se assustarem ao vê-las na 

televisão por exemplo. Assim, consideram também que estão colaborando para 

vencer os preconceitos apresentados pela sociedade.     

 
5.2. Onde batalham  
 

O meu interesse era pesquisar aquelas mulheres que estavam envolvidas com 

a Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo e só depois descobrir 

aos poucos o espaço de prostituição onde cada uma delas batalhavam. Ao 

realizar algumas entrevistas, fui convidada a ir ao lugar onde ficam a espera de 

seus clientes.  

 

Fiz algumas entrevistas na Praça Joaquim Nabuco localizada bem em frente à 

estátua de bronze do abolicionista pernambucano e do conceituado 

Restaurante Leite, cuja Praça é onde a maioria delas batalham. A praça fica 

localizada entre a Rua da Concórdia e a Rua do Sol no Centro do Recife. Há 
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uma movimentação muito grande de pessoas que passam na cidade para ir ao 

trabalho ou ao comércio. Próximo a essa praça, existem algumas lojas 

comerciais de eletrônicos e eletrodoméstico e alguns pequenos bares. 

 

Segundo informações das mulheres, a prática da prostituição nessa praça é 

antiga, porém mobilizou mais prostitutas quando saíram da avenida Rio Branco 

com a revitalização do Recife Antigo. Essa praça, na década de 1920, segundo 

Sylvia Costa Couceiro (2003), servia de local de encontro para freqüentadores 

do cinema moderno.   
 
As mulheres costumam ficar sentadas na parte de dentro da praça à espera do 

cliente. Esse espaço é arrodeado por portão, contendo um jardim com bancos 

na parte de dentro. Não me detive ao estudo sobre os clientes das mulheres, 

porém me informavam que eram, em sua maioria, homens que trabalham no 

comércio ou simplesmente transeuntes que vão à cidade para passear. Muitos 

são casados e, por isso, o movimento é bem maior durante a semana. Quando 

o movimento está fraco na praça, elas freqüentemente vão à Rua da Concórdia 

porque há uma circulação maior de pessoas; então elas acreditam que ficam 

mais visíveis.   

 

Apenas uma entrevistada respondeu que batalha na Imbiribeira, outro bairro 

em que existe a Avenida Mascarenhas de Morais e há grande concorrência por 

espaço por parte das prostitutas e dos homossexuais. Então nessa avenida os 

espaços são divididos, permitindo que um avance o espaço do outro só por 

amizade ou por algum outro tipo de negociação.  

 

Visto o lugar onde batalham, percebi que se trata de uma prostituição menos 

sofisticada, como afirma Renan Springer de Freitas (1985). Eu não sabia que 

iria encontrar só mulheres prostitutas pobres na Associação. Para mim foi uma 

surpresa saber que aquelas que trabalham em bordéis elegantes ou casas de 

massagens não estão associadas e nem se interessam pela luta política. 25 

Essa informação eu tive a partir do acompanhamento que fiz em várias 

                                                 
25 Consegui perceber esse dado no momento da pesquisa através das informações das mulheres prostitutas 
e dos acompanhamentos às reuniões e atividades na Associação. 



 

 

87

reuniões do grupo na APPS. A justificativa é que prostitutas que dispõe de 

dinheiro não se preocupam com as condições gerais das mulheres do 

segmento. A rua é um domínio altamente estratificado. Mas é bem verdade que 

trabalhei com mulheres pertencentes aos extratos mais baixos. São as que 

batalham de forma autônoma, em praças e ruas. Vão paras as ruas e ficam à 

espera de um cliente. Quando a movimentação de clientes está fraca, chegam 

até a baixar a oferta dos seus serviços e, ainda, ainda precisam enfrentar uma 

grande concorrência porque geralmente nas praças encontram-se muitas 

prostitutas.  Saem com os clientes, dirigem-se a alguma pensão da região onde 

pagam pelos quartos e depois voltam para continuar a batalha geralmente 

durante o dia. O lugar de encontro só vai depender das condições do cliente. 

Pode variar entre motel e quarto de pensão.  

 

5.3. Prostituição: um conceito   
 
Quando falo de prostituição, estou falando de uma atividade que implica uma 

relação de troca entre duas pessoas, em que uma das partes oferece um 

serviço sexual e a outra recebe esse serviço, obrigando-se a pagar em espécie 

ou em gênero.  

 

No entanto, concordo com Maria Dulce Gaspar (1985) que entende a 

prostituição feminina como um contínuo de relações possíveis entre homens e 

mulheres que combinam sexo e dinheiro sem passar pelo casamento ou pela 

procriação. Eu acrescentaria que essa relação pode ser também entre duas 

mulheres, em se tratando de prostituição feminina.   
 
Apesar de algumas dificuldades no que diz respeito à forma como poderiam 

definir a prostituição, as mulheres indicaram e conceituaram o que seria para 

elas. Para a maior parte das entrevistadas, é um trabalho como outro qualquer 

para garantir a sobrevivência. A diferença é que umas fazem por necessidade 

e outras, por prazer.   

 

Esse grupo assemelha-se ao grupo estudado por Jefferson Afonso Bacelar 

cujas mulheres se utilizam da prostituição para organizar-se financeiramente. 
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São depoimentos como o de Elisa que revela a necessidade de se prostituir 

para a sobrevivência imediata e encara a prostituição como um trabalho. 
 

“Ser prostituta pra mim é uma profissão. Porque desde que eu 
me conheço, que eu entrei nela, eu dependo dela. Eu me visto 
dela, eu como dela, eu bebo dela, eu me divirto.” (Elisa, 
prostituta – 2005)   

 

 Flávia, em seu relato, apresenta um conceito semelhante ao de Elisa, ao dizer 

que realmente algumas mulheres se prostituem por necessidade, mas ela se 

prostitui por prazer, ou seja, gosta de ser prostituta. E relata, assim como Elisa, 

que a prostituição é um trabalho.   
 

“Olhe, ser prostituta, eu acho que tem duas diferenças. Tem 
uma que se prostitui por prazer e outra se prostitui... Eu me 
prostituo por prazer, não é por necessidade. Porque se eu 
fosse dizer: eu vivo dentro do cabaré porque tô passando fome, 
tô isso, aquilo outro. Mas eu também podia procurar uma 
cozinha dos outros pra lavar. Que nem eu vejo muito dia de 
domingo na fita... na tv jornal, feito a menina falou: eu vivo aqui 
porque eu não tenho um carrinho para vender cachorro quente. 
E foi a maior polêmica. Fátima até pegou ar não foi? Por causa 
desse negócio? Eu estou aqui porque não tem carrinho para 
vender cachorro quente acabou com a vida das mulé, eu estou 
nessa vida porque eu quero.” (Flávia prostituta – 2005) 

 

Então na hora de conceituar a prostituição, elas falam muito também sobre o 

porque se prostituem, justificando a sua permanência na atividade. Flávia 

desmistifica a idéia de ser prostituta só porque precisa, porque não tem 

trabalho.       

 

 Outras mulheres têm outra definição. Dizem que a prostituição é “vender a 

carne”, mas não vendem o corpo, e sim fantasias. Dizem que são vendedoras 

de fantasias sexuais, fantasias que realizam de acordo com a vontade do 

cliente e do processo de negociação. Isso revela uma ruptura com o conceito 

anterior da prostituição. Essas mulheres combatem a idéia da venda do corpo 

feminino. Afirmam que o produto a ser vendido são as fantasias sexuais. São 

momentos sexuais de acordo com que o cliente necessita e, é claro, com 

aquilo que consta no acordo. Entendem que a fantasia é o produto 
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comercializado, e não o corpo. Essa é a noção presente na Associação entre a 

maioria das mulheres.  

 

Algumas entrevistadas assinalam que a prostituição é um trabalho cuja relação 

existe entre uma pessoa que compra os serviços sexuais e outra que fornece.  

 

Como foi mostrado, as mulheres que participam da APPS têm vários 

posicionamentos sobre o que é a prostituição. Quando eu pergunto o que 

significa, elas apontam, como mostra o quadro, alguns elementos importantes. 

Algumas falam sobre o trabalho, indicando que a prostituição é um trabalho 

como outro qualquer.  

 

Outras falam de outros aspectos da vida.  

 

Georgette aponta que é uma vida vulgar. Diz que não aconselharia ninguém a 

entrar na prostituição, em razão de ser uma atividade muito sofrida; porque 

precisa ficar na rua o tempo todo esperando os clientes e às vezes volta para 

casa sem nenhum dinheiro. Diz também que depois de entrar, fica difícil sair. 

 

Já Veneranda declara que prostituição é ser uma mulher independente do 

marido. Fala da atividade como meio para ter o próprio dinheiro. 

 

Outra define que é ser uma trabalhadora e precisa ser respeitada como uma 

cidadã cumpridora de deveres, mas que também tem direitos.   

 

Outras conceituam como sendo uma mulher que faz sexo por qualquer coisa e 

que o amor não está presente nessa relação. É, pois, vender o corpo. Já outra 

diz que não é vender o corpo, e sim fantasias sexuais, como já mencionei.     
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QUADRO III 
NOME O que é a prostituição?  
Georgette “(...) É uma vida vulgar”.  
Leonora “É tudo. É mãe, amiga (...).”  
Elisa “(...) É uma profissão (...).” 
Tieta “Acima de tudo é ser uma cidadã. (...) A 

prostituição é como um trabalho. Vejo a 
prostituta como uma trabalhadora cidadã.” 

Flor “É saber o que tá fazendo no dia-a-dia 
(...)”  

Flávia “(...) Eu me prostituo por prazer. Sei que 
podia muito bem trabalhar em outra coisa 
como procurar uma cozinha para lavar, 
mas gosto de me prostituir. É o meu 
trabalho”.   

Tereza “(...) Toda parte de sexo que não é feita 
por amor, é prostituição”.  

Laura “É vender as carnes e fantasias porque 
não vendem o corpo e sim fantasias”. 

Adriana  “Prostituta é uma pessoa que vende seu 
corpo, vende seu carinho, escuta os 
problemas dos homens que as procuram. 
É um pouco de psicóloga também”.     

Veneranda “Uma mulher guerreira que queria sair de 
ser submissa do marido e viver sua vida 
independente (...)“ 

FONTE: Entrevista realizada com as mulheres prostitutas em 2005.  

 
5.4. Prostituta ou Profissional do Sexo ? 
 

Como conta Gabriela Leite (2002), 26 existe uma infinidade de nomes que, no 

decorrer dos tempos, denominaram as mulheres que se prostituem como, por 

exemplo: prostituta, meretriz, mariposa, quenga, mulher de vida fácil, mulher da 

vida, puta.  

 

Gabriela afirma que o termo profissional do sexo é muito discutido. Atenta para 

os intelectuais especialistas em prostituição por apontarem que não podem se 

autodenominar de profissionais do sexo porque a prostituição não é uma 

profissão. Gabriela demonstra sua aversão ao referido termo. O que me deixa 

perplexa, pois acreditava que essa terminologia era adotada por aquelas 

mulheres ligadas à Rede Brasileira de Prostitutas principalmente para o 

                                                 
26 Artigo publicado na Coluna da Gabi veiculada no Jornal O Beijo da Rua. Março de 2002. 
Publicação Davida.    



 

 

91

fortalecimento político do grupo, como bem evidenciam as palavras de Gabriela 

(2002): 
 

“Hoje a profissão é nova. Hoje mudamos de nome. Somos 
garotas de programa e acompanhantes de executivos (e os 
operários, camelôs, guardinhas de banco e os simplesmente 
desocupados, onde ficam?). Temos também um nome 
politicamente correto: somos profissionais do sexo. 
Chiquérrimo e detestável! Não diz absolutamente nada”.      

 

Na opinião de Gabriela e de algumas prostitutas, realmente esse termo 

esconde o verdadeiro significado da prostituição. Para esse grupo, essa 

designação não diz respeito à realidade em que vivem. Como relatado nos 

depoimentos a seguir, existe um grupo de prostitutas que preferem ser 

chamadas de profissionais do sexo porque é um nome mais desprovido de 

preconceito.  

 

Já nas palavras de uma autora que estuda a prostituição em Porto Alegre, essa 

terminologia origina-se do próprio interesse do grupo. Como afirma Ana Isabel 

Fábregaz-Martínez (2000): 

 
“O termo profissional do sexo, que envolve tanto homens, 
mulheres como travestis, tem as suas limitações. Esta 
terminologia trata-se de uma estratégia política de 
reconhecimento desta população e do profissionalismo da sua 
atividade, adotada pelos movimentos sociais que reivindicam 
os direitos e o respeito para com esta população. Porém, não 
se trata de uma forma de autodenominação comum entre as 
pessoas no universo da prostituição.”                                       

 

Como já destaquei, corroboro com a autora quando ela diz que não se trata de 

uma terminologia utilizada por todos envolvidos na prostituição. A maioria das 

mulheres que utiliza esse termo são aquelas ligadas à organização política do 

grupo. E, mesmo entre esse grupo, existe uma crítica com relação à 

designação.  

 

Entre as mulheres pesquisadas, observei que existe diferença ao ser tratada 

por um dos nomes, mas que é importante identificar-se por um dos nomes, 

como destaca a fala de Flor: 
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“Olha, antes de eu entrar aqui na associação, uma vez Fátima 
Vieira me perguntou, então eu disse a ela: eu quero ser 
tratada, Fátima, por profissional do sexo; a profissão prostituta, 
eu acho tão pesada, a gente dizer assim: sou prostituta, não dá 
pra dizer eu sou garota de programa não? Eu achava muito 
pesado, mas hoje em dia eu já me identifico como prostituta 
nos eventos que a gente vai, nas oficinas que a gente faz, eu já 
digo: eu sou Flor, eu sou prostituta, já me apresento como 
prostituta. Pra mim já passou aquela vergonha, pra mim eu já 
encaro né? a realidade.” (Flor, prostituta, 2005)       

 

 Então observei que Flor foi se apresentando com o termo de prostituta depois 

de um tempo interagindo junto à associação. Ela afirma que antes tinha 

vergonha desse nome e agora se vê como se estivesse admitindo a realidade 

em que vive. O que significa, para mim, apesar de uma disputa política entre o 

grupo sobre esse assunto, que a APPS está trabalhando o uso do nome 

prostituta para identificar a atividade realmente feita por elas. 

 

Já Georgette afirma que nunca teve problemas em se identificar como 

prostituta. A mesma diz que:  

 
”Rapaz, eu não tenho esse preconceito não. Meu nome é esse 
mesmo desde quando eu entrei; é prostituta. Eu prefiro ser 
identificada com esse nome mesmo, porque, Deus o livre 
guarde, pode acontecer alguma coisa e aí? Aí não, o nome 
dela não é Georgette não. O nome dela é Kely. Nada a vê. 
Tanto faz também profissional do sexo ou garota de programa.” 
(Georgette, prostituta – 2005)    

 

Ela ainda se preocupa em não evidenciar a atividade e o seu nome porque se 

algo acontecer, as pessoas vão saber o que ela faz e de quem se trata, em 

razão de conhecer os riscos existentes em trabalhar na rua.   

 

Existem também mulheres no grupo pesquisado que, mesmo envolvida de 

forma bastante participativa no Movimento de Prostitutas, preferem ser 

chamadas de profissional do sexo. É o caso de Veneranda:  

 
“Eu gosto mais que me chame de profissional do sexo. Se me 
chamar de prostituta...eu gosto mais de profissional do sexo. 



 

 

93

Porque prostituta é uma palavra mais forte e profissional do 
sexo, não. Eu gosto mais de me chamar profissional do sexo”.     

 

Três mulheres insistem em dizer que profissional do sexo é um nome mais 

bonito e favorece um significado de profissionalização das prostitutas, evitando 

o preconceito arraigado existente quando se fala no nome prostituta. Acreditam 

que o termo vai trazer mudanças para sua atividade, ou seja, trará mudanças 

no trabalho com relação ao respeito e à confiança nessas mulheres tanto por 

parte dos clientes como por parte da sociedade em geral.   

 

 Já duas julgam que a nomeação implica a mesma atividade, a mesma ação. 

Acham que devem se definir como gostam. E que o nome não deve gerar 

mudanças em sua vida profissional. Apesar de uma delas sempre se identificar 

como prostituta nos eventos de que participa com o discurso de não ter medo 

nem vergonha de dizer o que faz. Entre as entrevistadas, cinco mulheres 

afirmam que preferem ser chamadas de prostituta e pensam que se fortalecem 

quando utilizam essa palavra sem nenhuma razão para ter vergonha. Assim, a 

sociedade vai se acostumar a respeitar esse grupo.   

 

Já Fátima Vieira concorda com Gabriela Leite ao perceber a palavra prostituta 

como uma nomeação que já diz tudo, não existindo, pois, interrogações para 

saber do que se trata. Assim ela afirma:  

 
“Eu não gosto do termo profissional do sexo porque eu acho 
que ele vem maquiar uma coisa, um nome, é um trabalho, um 
ofício. Profissional tá definido como ele define prostituta, 
meretriz, quenga, rapariga, puta, garota de programa, 
trabalhadora do sexo. Eu não gosto da palavra profissional do 
sexo. Mas eu acho que é interessante os outros termos. O 
messalina, puta. Eu gosto particularmente de prostituta. Eu 
acho que ele diz tudo. Quando você ouve alguém se 
denominar prostituta, você já sabe. É prostituta você já sabe. 
Profissional do sexo as pessoas ainda ficam tentando descobrir 
o que é. Todo mundo se acha profissional do sexo quando 
exerce a profissão, quando exerce o ato. Eu achei engraçado 
quando eu estava colocando isso numa reunião com as 
profissionais na área de saúde, teve uma médica que disse: 
mas eu sou profissional com meu marido. A gente faz um sexo 
muito bem e eu me sinto uma profissional com ele. Achei bem 
interessante. E profissional do sexo, ele é muito vago. Para 
quem trabalha com a Rede Brasileira de Prostitutas, para quem 
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sente, é um nome que não tem significado. Não define muito. 
Ele maquia muito, ele bota para debaixo do tapete, é aquela 
forma assim: ah, vamos chamar esse nome que é mais 
bonitinho. E foi por isso que ele existiu. Quando o Programa 
Nacional de AIDS resolveu trabalhar com prostitutas, travestis, 
garotos e garotas de programa, pensou num nome que 
passaria mais fácil para as organizações financeiras, para as 
agências financiadoras. Então se pensou profissional do sexo 
porque era um nome mais bonito. Um nome que não era tão 
claro. Definia tão bem. Um projeto trabalhar com prostituta, 
talvez as instituições financeiras não quisesse apoiar. Como a 
gente tá passando agora, a discussão do governo americano, 
que colocou um critério para o Programa de AIDS, que só vai 
liberar o dinheiro, se esse dinheiro não tivesse o destino para 
trabalhar com profissionais do sexo. Aí a gente entende que é 
viável até o termo profissional do sexo, mas para o movimento, 
para a rede, a gente não acha nem um pouco interessante, 
porque o trabalho da rede é de assumir mesmo a profissão, de 
não ter vergonha do que faz, então vamos chamar mesmo de 
prostituta.” (Fátima Vieira, Assessora Técnica da APPS – 
pesquisa realizada em 2005.)      

 

 

Esse extenso depoimento de Fátima Vieira nos traz novidades quanto à 

construção dos usos dos termos. Diz que não gosta do termo profissional do 

sexo por motivo idêntico ao de Gabriela Leite, pois ambas acreditam que essa 

terminologia não as favorece quanto ao reconhecimento da profissão. Mas 

aponta também que esse termo profissional do sexo foi desenvolvido pelo 

Programa Nacional de Combate à DST/AIDS com o objetivo de favorecer esse 

grupo no que diz respeito aos investimentos para financiar projetos destinados 

a trabalhar com as prostitutas. Seria, pois, uma designação mais agradável aos 

ouvidos. Ou seja, pelo depoimento de Fátima, esse termo não surgiu das 

prostitutas, e sim do órgão que representa o Estado, acreditando ser uma 

nomeação que as instituições financeiras trataria com menos preconceito. Do 

contrário, não acreditavam que os projetos seriam aprovados.  

 

O relato de Fátima Vieira aponta que uma profissional da área de saúde num 

momento em que trabalhavam juntas num seminário, também não concordou 

com a nomeação profissional do sexo porque pode ser qualquer um que faça 

bem o ato sexual, que se sinta um profissional no ato sexual. 
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Bem, na minha compreensão, existe uma disputa quanto ao uso dos termos da 

prostituição. Para mim, aquelas prostitutas que consideram a prostituição uma 

profissão e estão obstinadas a permanecer nela, na maioria das vezes, são 

mulheres que se identificam como tais. Além, é claro, da influência que 

recebem da Rede Brasileira de Prostitutas, cujo posicionamento já mostrou 

através da liderança nacional Gabriela Leite. 

 

 Já outras se sentem confusas porque são mobilizadas pela Rede para admitir 

o que fazem, mas, ao mesmo tempo, existe uma campanha do Estado para se 

autodenominarem como profissionais do sexo. Assim como aparece 

oficialmente no Código de Ocupações Brasileiras – COB 2002, através do 

Ministério de Trabalho e Emprego, em que a função de prostituta com o nome 

de profissional do sexo diz respeitos aos vários termos pelos quais 

historicamente foi tratada. Acredito que existe a positividade de serem 

identificadas como prostituta, em razão de sua luta pelo respeito e dignidade, 

mas, ao mesmo tempo, é preciso observar como está sendo divulgado 

oficialmente para a sociedade. Pois, há uma tendência a se fazer referências 

da maneira como é veiculada em documento oficial. E, nesse caso, em se 

tratando da nomeação, da terminologia, às vezes não é representativa de 

muitas pessoas envolvidas na prostituição.    

 

5.5. Reivindicações, conquistas, mudanças  
 
Pontuei algumas questões no discurso das mulheres prostitutas sobre 

reivindicações e mudanças provocadas em suas vidas e no seu trabalho com 

sua participação na Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo. E 

percebi que a partir dessas mudanças, o Movimento de Prostitutas em 

Pernambuco, unidas formalmente pela APPS, desenvolvem ações visando 

provocar mudanças nos hábitos e valores tanto das próprias prostitutas como 

da comunidade em que vivem. 
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5.5.1. Reivindicações: Ter o direito de ir e vir, respeito, elevação da auto-
estima  
 

As mulheres prostitutas ressaltam como reivindicação o respeito no tratamento 

com as prostitutas nas ruas onde batalham, legalização da prostituição e os 

direitos de cidadania como qualquer outro ser humano. Quando falam em 

cidadania, percebo que está associada aos direitos de ir e vir tranqüilamente 

nas ruas sem sofrerem nenhum tipo de violência ou passar por 

constrangimentos porque são prostitutas.  

 

Então observei que as prostitutas ainda estão lutando pela liberdade de ir e vir 

nas ruas tranqüilamente, cujo direito civil está assegurado na Constituição 

Brasileira 27 como um direito e garantia fundamental dos indivíduos. Na minha 

compreensão, esse direito implica saber que somos todos iguais e diversos ao 

mesmo tempo.  

 

 Percebo também que se referem muito ao direito de falar e ao de ser ouvida. 

Algo que está ligado ao conceito de participação como um processo de 

vivência. Esse é um direito realmente fundamental. Essas mulheres precisam 

viver com o fortalecimento da cidadania. Assim, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos também nos lembra: que toda pessoa tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal.28  

 

5.5.2. Conquistas 
 

Quando as mulheres falam das conquistas, mencionam aspectos ligados a sua 

subjetividade e a vantagens trazidas a sua prática prostitucional. Elas dizem 

que elevou a auto-estima das profissionais do sexo, conquistaram o respeito 

das pessoas pela prostituta nos espaços por onde andam. Afirmam que a auto-

estima elevada é muito importante para a relação com os filhos em casa e com 

                                                 
27 Vê Brasil - Constituição, 1988. Direito constitucional – Brasil. Fundação de Assistência ao 
estudante, Rio de Janeiro, ed. II. P. 5.   
28 Direitos Humanos no Cotidiano. Manual. 2 ed. – Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Estado 
dos Direitos Humanos, 2001. p. 47.   
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a família, além se ser importante também para o reconhecimento da categoria. 

Tereza nos mostra bem em seu relato:  

 

 
“É muito fácil dizer que é doutora, médica. Mas dizer que é 
puta...Como vai madame bom dia, os vizinhos já falam comigo. 
Faço zona há 32 anos e o pessoal sempre passava com a 
maior cara feia. Mas sempre batalhei para ser considerada. 
Com a organização e as parcerias, as oficinas e palestras para 
o pessoal de saúde e segurança, a atitude com as pessoas no 
dia-a-dia, já conseguimos ser respeitadas. Afinal puta é 
ousada, puta ensina.” (Tereza, prostituta relato no Jornal o 
Beijo da Rua, março de 2005)     

 
 

QUADRO IV  
REIVINDICAÇÕES CONQUISTAS 

Ter o direito de ir e vir Respeito Elevação da auto-estima 

- “Nós temos o direito de ficar 

aqui na Praça, o pessoal do 

restaurante quer tirar a gente 

daqui, mas sabemos que 

podemos ficar aqui nas ruas. 

É um direito nosso; 

Queremos ser legalizadas”.  

     

- “O respeito pelo nosso 

grupo, a sociedade tem que 

nos aceitar” ; 

- “As pessoas têm que 

respeitar as prostitutas 

como seres humanos” ;  

- “As pessoas têm que ter 

educação com as 

prostitutas” ;    

- “Os governantes deveriam 

olhar para gente com mais 

seriedade: nós estamos 

lutando por coisas boas 

também”.  

- “Elevação de auto-estima 

das profissionais do sexo”; 

- “Eu não olhava as pessoas 

na cara, agora freqüento até 

os restaurantes da classe 

rica”; 

- “Ter confiança que vamos 

conseguir as coisas e ter 

auto-estima (...)”; 

- “Coragem para conversar 

com a sociedade e órgãos 

públicos”; 

- “O respeito das pessoas 

que é importante para a 

elevação da auto-estima”. 
Fonte: Entrevista realizada com as mulheres em 2005.  

 
O quadro a seguir nos mostra as mudanças ocorridas na vida e no trabalho das 

mulheres:  
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QUADRO V 
MUDANÇAS NA VIDA MUDANÇAS NO TRABALHO 

- “Elevação da auto-estima em casa”;  

- “Está sendo tratada com mais respeito 

em casa e na vizinhança”;  

- “Compreendeu que a idade avança e o 

corpo tem que mudar; passou a se 

gostar”;  

- “Voltou a estudar; consegue manter uma 

boa conversa com as pessoas”; 

- “Possibilitou o diálogo com os filhos 

sobre sua verdadeira profissão”; 

- “Fortaleceu o vínculo com os filhos”; 

- “Consciência de seus direitos enquanto 

ser humano”; 

- “Aprendeu a dizer não ao preconceito e a 

discriminação”; 

- “Distanciou-se das drogas e do álcool”; 

- “Aprendeu a se vestir adequadamente”;  

- “Passou a aceitar-se como prostituta e 

faz com que as pessoas respeitem 

também. Agora, enxerga-se como 

qualquer ser humano”.   

 

- “Elevação da auto-estima no trabalho 

com clientes”; 

- “Autonomia”; 

- “Os clientes passaram a respeitar mais a 

prostituta”; 

- “Aprendeu sobre os seus direitos, de 

poder estar na rua batalhando por 

exemplo”;  

- “Já sabe lidar com um cliente que é 

violento e tenta violar o seus direitos”. 

 

Fonte: Entrevista realizada com as mulheres em 2005.   
 
5.5.3. Mudanças no Trabalho 
 
5.5.3.1 Prevenção às doenças 
 

Houve várias conquistas, como: diminuição de casos de contaminação da 

AIDS, em razão das informações já veiculadas e debatidas entre as mulheres 

prostitutas, bem como sensibilização da Polícia Civil de Pernambuco, 

Delegacia da Mulher e a interlocução em espaços públicos com Estado e 

outros movimentos sociais com relação às doenças. As mulheres afirmam 

também que hoje diminuíram as perseguições, abusos e discriminações graves 
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relacionadas à AIDS. Mas foi a partir de muita luta por parte das organizações 

de prostitutas em diversas localidades, que se tem conseguido reagir a muitas 

atitudes arbitrárias, procurando de várias maneiras evitar esse tipo preconceito. 

Além das ações desse coletivo lutando apara preservar a sua autonomia, 

entidades governamentais e não-governamentais também tiveram que 

reavaliar as suas políticas de prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis. Diante de questão tão grave, constata-se que hoje há uma 

tendência internacional para que se considere aqueles grupos, antes vistos 

predominantemente como contaminadores, como colaboradores no combate 

às doenças. Mas se afirma que para erradicar esse preconceito ainda tem 

muito que se trabalhar.   

 

A preocupação com as doenças está relacionada aos cuidados com a saúde 

das prostitutas. A saúde faz parte da Seguridade Social que tem como 

pressuposto de  cidadania não só os direitos civis e políticos, mas um mínimo 

de bem-estar. Por ser um direito universal do indivíduo, a saúde deve ser 

garantida obrigatoriamente pelo Governo Federal. O Ministério da Saúde, em 

parceria com estados e municípios, desenvolvem ações de prevenção às 

doenças e oferece assistência ambulatorial e hospitalar com acesso universal, 

gratuito e igualitário para toda a população, conforme determina o art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Então as mulheres prostitutas têm o direito a 

ações preventivas de saúde, assim como qualquer cidadão.          

 

5.5.3.2. Regulamentação da Profissão 
 

É um tema importante dentro do debate e das reflexões travadas pelas 

prostitutas na busca de melhores condições de trabalho e, conseqüentemente, 

de vida também. Quando pensam em regulamentação, essas mulheres 

discutem padrões baseados na França, Holanda e em outros países onde 

existe um tipo de regulamentação para a prostituição. Para essas mulheres, a 

prostituição legalizada sairia da marginalidade e assumiria um caráter de 

profissão. Esse é o debate geral que aparece. Inicialmente essa normatização 

significaria regulamentar as casas de prostituição, em que não só poderiam 

cobrar os direitos trabalhistas dos donos de bordéis e pensões, mas também 
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pelos seus serviços sexuais. Pensam também que assim os donos de bordéis 

iriam dar-lhes tratamento digno, pois revelam que muitas delas até fome 

passam. 

 

 No Brasil a prática da prostituição não é considerada crime. O Código Penal 

Brasileiro não pune a pessoa que comercializar seu corpo sexualmente, mas 

aqueles mediadores da prostituição cuja atividade é designada como lenocínio. 

Então essas pessoas donas de bordéis e pensões estão trabalhando na 

ilegalidade. E as mulheres prostitutas que lá se encontram não têm nenhum 

mecanismo de defesa, a menos que se prostituam na rua, onde, muitas vezes, 

não existe a figura do dono do bordel.  

 

A partir das informações das prostitutas, existe uma preocupação enorme por 

parte do Movimento de Prostitutas com esse perfil de mulheres que batalham 

em pensões e casas de prostituição, em face das condições precárias em que 

vivem. Revelam que muitas mulheres batalham em pensões porque não têm 

coragem de ir para as ruas. Uma contradição existente, pois pensam que nas 

pensões estariam mais seguras. Sobre esse tipo de atividade, Fátima Vieira 

afirma: 
 

“Primeiro, não terem direito sobre o tipo de programa que quer 
fazer, não poder cobrar pelo preço do programa que ela acha 
justo, não poder ir para boate vizinha que tiver mais cheia 
quando a que ela trabalha estiver fraca, se não der ninguém 
ela tem que ficar ali a noite todinha, esperando pingar um ou 
outro cliente, alimentação, tem dono de pensão que deixa para 
dar o almoço próximo ao jantar para ficar só duas refeições 
num dia. As condições sanitárias são cruéis” (Fátima Vieira, 
assessora técnica da APPS)    

 

Como já ressaltei no capítulo II, durante a pesquisa, ouvi falar das mulheres 

prostitutas numa regulamentação que fosse baseada sobretudo no projeto do 

Deputado Fernando Gabeira, por ser inicialmente o que mais se próxima a da 

proposta do movimento de prostitutas. Como destaquei, o referido deputado 

procurou a Rede Brasileira de Prostitutas para conversar sobre os termos do 

projeto, tornando-se, segundo as prostitutas, uma construção coletiva. Mas, 

para minha surpresa, no momento da pesquisa, encontrei cinco mulheres que 
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pensam ser melhor a regulamentação e as outras ainda confusas quanto à 

temática. Afirmam estas últimas que precisam conhecer melhor, estudar mais 

sobre o assunto, que é uma questão nova, que não sabe como funcionaria, e 

precisam de uma intensa reflexão junto à Rede Brasileira de Prostitutas. E a 

primeira pergunta que fazem é a quem essa regulamentação beneficiará?  

 

Percebi ser um assunto que realmente se coloca como bastante novo, pois 

algumas mulheres não sabiam dizer porque iria ser bom ou porque não  as 

beneficiaria. Simplesmente falavam que era bom porque estavam ouvindo falar 

sobre a regulamentação, mas não sabiam do que se tratava. Observei também 

que o direito a serem reconhecidas enquanto trabalhadoras se coloca como um 

forte discurso reivindicativo entre elas. As oscilações se apresentam quando se 

trata de discutir a forma.   

 

Como já mencionei antes, na ocasião da comemoração do Dia Internacional da 

Prostituta, foi realizado um seminário e um dos temas foi a regulamentação da 

prostituição. Para participar do debate, foram convidados representantes do 

Ministério Público, Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Delegacia da 

Mulher, Deputados sensíveis à causa, advogado representando a Secretaria 

Jurídica da Prefeitura Municipal do Recife.  

 

Foi um debate instigante, em que houve muita reflexão e aprendizado. As 

mulheres prostitutas ouviram a todos atentamente e no final participaram, 

elaborando perguntas que lhes interessavam saber. Cada representante 

organizou a sua fala com base em documentos obtidos sobre projetos de lei 

para legalização da prostituição, entre eles estavam o do Deputado Fernando 

Gabeira e o do deputado Eduardo Valverde. Analisaram os dois projetos, 

apontaram aspectos positivos e negativos, mas no final, todos afirmaram que 

não tinham um posicionado firme, conclusivo, se seria viável ou não a 

regulamentação dessa atividade. 

 

Uma das argumentações principais foi a de que as mulheres deveriam refletir 

sobre o processo, pois poderia estar havendo uma confusão entre 

regulamentação e reconhecimento com a garantia de direitos. Uma 



 

 

102

regulamentação implicaria um registro; ela impõe limites; ela restringe o livre 

exercício da atividade profissional; assim como outras profissões são 

regulamentadas como médico, assistente social, advogado. A conclusão a que 

se chegou de forma unânime foi que essa questão precisa ser mais estudada.  

 

As mulheres prostitutas simpatizam com o projeto do Deputado Fernando 

Gabeira, mas, no que diz respeito às prostitutas sócias da APPS, percebi que 

depois desse encontro suas opiniões sofreram influência e agora, quando 

pergunto sobre a regulamentação, respondem que não sabem; estão confusas; 

precisam estudar; enumeram critérios; precisam dialogar com o Estado para vê 

se essa regulamentação realmente lhes beneficiaria, principalmente às 

prostitutas que participam ativamente do Movimento de Prostitutas em 

Pernambuco. Outras acham que seria bom para elas, mas não sabem explicar 

o motivo.                               

 

Na minha opinião, as mulheres prostitutas juntamente com o Movimento de 

Prostitutas precisam discutir melhor o que seria essa regulamentação: elaborar  

de forma clara e precisa o que elas desejam; pensar, por exemplo, se essa 

regulamentação traria dignidade no trabalho para elas ou seria mais um 

mecanismo de controle social? Seria realmente uma regulamentação para 

proteger prostitutas ou proteger apenas os clientes? O Estado partiria de qual 

perspectiva para regulamentar essa profissão? Acho que esses são pontos que 

devem ser questionados e respondidos depois de reflexões aprofundadas 

sobre uma possível regulamentação da prostituição aqui no Brasil.  

 

Percebo também uma lentidão no tratamento desse aspecto da prostituição por 

parte do Estado e de outros movimentos sociais. Observo que o tema da 

prostituição é tratado predominantemente no âmbito da saúde, adquirindo 

visibilidade a partir das propostas preventivas ao HIV/AIDS. Para pensar na 

legalização da prostituição, deve ser pensada também como uma questão 

trabalhista. 
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5.5.3.3  Relação com outros movimentos e com o Estado 
 
A maioria das mulheres afirma já ter participado de alguns eventos, fóruns ou 

encontros, principalmente aqueles, em que se debate sobre a prostituição, bem 

como violência contra a mulher, Doenças Sexualmente Transmissíveis, política, 

direitos humanos e outros.  

 

Para se ter uma idéia da mobilização política dessas mulheres, têm 

representação da APPS na Articulação Aids de Pernambuco, no Fórum de 

Mulheres de Pernambuco, no Conselho da Mulher, na Conferência da 

Igualdade Racial, Conselho de direitos humanos, participam do Conselho 

Gestor de Saúde, além de todos os encontros organizados pela Rede Nacional 

de Prostitutas e demais Associações nos diversos Estados.   

 

Quando as mulheres falam das relações com outras instituições, abarcam tanto 

os Fóruns e Conferências que participam, como também as coordenações 

DST/AIDS e Ministérios da Saúde os quais dão o suporte financeiro.  

 

Naqueles encontros, cujo tema é a prostituição, é onde elas mencionam que 

tem mais voz e vez. Podem, pois, expressar seus conhecimentos, suas dúvidas 

e reivindicações. Entre as mulheres entrevistadas, estão as que ocupam o 

cargo de coordenadora e que freqüentemente falam nos encontros. Encontrei 

mulheres que se consideram bastante tímidas e desencorajadas pelo 

preconceito existente com as prostitutas, razão pela qual não têm nem 

coragem de se identificar como tal. Mas, ao mesmo tempo, fazem questão de 

enfatizar que estão lutando contra isso. Sabem da importância da identificação. 

mas que isso vai se dando num processo natural. Uma entrevistada revelou 

que as mulheres sócias poucas vezes se expressam nos encontros quando 

acompanhadas com uma das coordenadoras. O que significa que elas se 

sentem mais seguras com a presença daquelas figuras porque sabem que elas 

estão acostumadas àquela situação e se cometerem alguma falha terão a 

ajuda imediata.  
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Todas as mulheres entrevistadas consideram bastante positiva a participação 

delas em encontros porque alargam os canais de integração das prostitutas e 

supostamente o aumento da sensibilidade tanto do Estado como de outros 

movimentos sociais e populares em relação às suas demandas. Assim, 

também a sociedade pode conhecer o seu projeto político, o que realmente 

elas estão querendo, dar visibilidade ao movimento e provocar mudança de 

tratamento.    

 

As prostitutas falam também sobre a participação junto à Rede Nacional de 

Prostitutas. A maioria só conhece Gabriela Leite pela televisão ou em foto. Já 

aquelas mulheres ligadas à liderança da APPS a conhecem e já participaram 

de encontros em que ela estava presente. Afirmam que todas as sócias ficam 

atualizadas sobre os encontros da Rede de Prostitutas tanto nas reuniões 

realizadas na APPS como através das notícias que são veiculadas pelo Jornal 

O Beijo.  

 

As mulheres acreditam que o principal colaborador e parceiro da APPS é o 

Estado. Mencionam a Coordenação Estadual DST/AIDS Municipal e Federal. O 

que não é de se estranhar já que anteriormente afirmamos que hoje só existem 

recursos e projetos no âmbito da saúde, sendo a única esfera a trabalhar com 

essas mulheres. Sobre o tipo de trabalho, afirma Françoar: 
 

“As prostitutas é um recorte populacional que o programa de 
AIDS a nível nacional, a nível mundial, trabalha. Então a gente 
aqui na coordenação do programa e na execução das 
atividades do programa, principalmente na questão da 
prevenção, já era um recorte populacional que era do 
interesse, da nossa preocupação. (...) SUS, o SUS pela sua 
própria existência já deve estar preocupado com a prevenção, 
deve tá preocupado com esses recortes populacionais que 
estão mais vulneráveis, seja lá com a participação com 
informação, seja com a distribuição de preservativo, seja lá o 
que for não só a questão de HIV e AIDS” (...) (Françoar, 
Coordenador Estadual do Programa DST/Aids - 2005) 

 

 Entre as instituições do Estado, as mulheres citam a Polícia Civil, 

Coordenadoria Municipal da Mulher, Coordenação DST’s/AIDS, ONG’s como o 

SOS Corpo e o GAJOP. Também relembram de pessoas que contribuíram 

desde o início para a formação da APPS, como os donos de bares. Disseram 
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que cada um contribuiu de uma forma. Mas, dentro de um sistema de 

classificação, as mulheres colocam o Estado através das Coordenações 

DST’s/AIDS, em primeiro lugar. Como demonstra o depoimento de Tereza: 

 
“Primeiro é a coordenação Estadual DST’s e AIDS. Depois vem 
o Ministério da Saúde. A primeira pessoa, a gente não tinha 
nem associação ainda, foi Drº Françoar da Coordenação 
Estadual. Depois veio o Ministério com o projeto piloto, a gente 
também tem a coordenação municipal do Recife, na pessoa de 
Drº Acioly Neto, a gente tem também a coordenação de 
Jaboatão, que é Drª Sony, a gente tem a coordenadoria da 
mulher da prefeitura da cidade do Recife, que são 
patrocinadores dos cursos que nós fazemos e qualquer coisa 
que a gente precisa, feito agora nessa greve, donos de bares 
são muito sensíveis a gente . Seu Carlinhos, quem puder 
ajudar, vai ajudando, o sindicato de empregadas doméstica, a 
gente é puta então puta tem que ter parceiros, e a gente tem 
muitos. O Fórum de Mulheres, Centro de Dependência, Drª 
Vera Baroni como advogada, Cláudia Molina da Polícia Civil, a 
deputada Tereza Leitão, eu tô participando até do Fórum - 
Fórum de Reforma Urbana, eu participei do plano diretor e o 
pessoal chamou a gente pra estar integrada, das necessidades 
da cidade. Que a gente vive e convive na cidade do Recife, a 
gente não vive em casa dormindo, então, prostituta é quem 
mais usufrui do centro da cidade, direitos humanos também a 
gente tem também o Gajop, OAB, muita coisa.” (Tereza, 
prostituta – 2005)         

 

Sobre esse aspecto, na minha compreensão, é preciso uma reflexão crítica por 

parte do grupo pesquisado para saber por que é que a Coordenação Estadual 

DST’s e AIDS é o principal parceiro e por que há tanta dificuldade de projetos 

serem aprovados em outras áreas como educação e outras políticas públicas.   

 

5.5.4 Mudanças na vida  
 

As mulheres assinalaram mudanças de muita repercussão em suas vidas 

Algumas mudanças já foram indicadas também como conquistas. Elas 

disseram que passaram a ter um melhor relacionamento com a família e com 

os filhos porque encontraram coragem de assumir a condição de prostituta. 

Assim revelam as palavras de Tieta: 

 
“ Mudou muita coisa porque, antes, eu participava da 
associação; hoje eu tenho um vínculo muito forte com a minha 
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família, com meus filhos. Antes, eu sempre trabalhava em 
restaurante, em lanchonete, churrascaria, e os meninos eram 
menores e queriam participar, queriam ir lá na lanchonete, e eu 
não  podia porque eu não trabalhava na lanchonete, eu ia 
mesmo era me prostituir. Eu não tinha coragem de dizer pra 
eles, através da associação, quando eu entrei na associação, 
acho que uns dois meses depois. Sentei os dois na minha 
frente e contei tudo. Eu sou prostituta, e até hoje é daí que o 
dinheiro vem, e daí que o tênnis vem, e daí que o médico, da 
medicação e alimentação vêm. E eles entenderam.” (Tieta, 
prostituta – 2005) 

          

Tieta falou que isso significou uma relação mais aberta com os filhos, sem 

mentiras, porque antes vivia mentindo para eles e não se sentia bem com isso. 

 

Tereza conta que mudou totalmente a sua vida, principalmente no que se 

refere à elevação de sua auto-estima, por antes não entrava em restaurantes 

ou bares finos, de classe média, porque não conseguia olhar nos olhos das 

pessoas. Como se todos que estivessem ali soubessem de sua atividade.   
 

“Mudou tudo, tudo, totalmente da água pro vinho. Como eu 
falei pra você eu não tinha segurança, eu não olhava as 
pessoas na cara, eu achava que prostituta era mal, era mal 
amada, e as pessoas, a sociedade faz a gente pensar isso 
mesmo. A estima fica lá em baixo. Pra você ter uma idéia não 
faz nem quinza dias que eu almocei no Hotel Leite e fiz 
questão de sair da praça. Hotel Leite pra quem não sabe, é um 
hotel de classe rica, rica mesmo, classe alta, é aqui no centro 
da cidade dentro da área de prostituição, e lá a gente não 
podia nem ficar em cima da calçada, principalmente por ser 
negra, que lá, há vinte anos atrás, expulsava negro, não queria 
negro nem pra trabalhar e tinha uma placa lá: aqui não entra 
nem negro nem cachorro. Foi um comentário que eu vi dizer. 
Mas aí eu almocei lá e me senti minha auto-estima lá em cima, 
é isso.” (Tereza, prostituta – 2005)       

 
Saliento que esse é um tipo de preconceito que muitas prostitutas ainda hoje 

sofrem. As mulheres vinculadas à APPS já conhecem mecanismos de defesas. 

Algumas chegam a mencionar sobre direitos que passam a conhecer apenas 

depois que entraram na associação. Referem-se, principalmente, ao direito de 

ir e vir nas ruas sem serem molestadas nem pela polícia e nem pelos outros 

cidadãos. Assim, diz Leonora:   
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“Eu acredito que mudou. Porque é como eu disse a você. Eu 
não conhecia dos direitos das prostitutas. E depois que eu vim 
pra associação eu fiquei sabendo de muitas coisas não é? 
Várias coisas. Pelos direitos que a gente tem, tem que ser 
respeitada.” (Leonora, prostituta – 2005)     

 

Confiar em si própria, afastar a timidez, ter voz, poder expressar suas idéias e 

seus direitos também aparecem na fala de Veneranda: 
 

“Eu fiquei mais empoderada da profissão que eu escolhi. Quem 
me botar pra trás eu levanto mais a voz e digo: não é assim não 
prostituta tem direito. Fiquei mais empoderada pra falar, porque 
antes eu era toda na minha. Eu achava que era errada, mas não 
agora eu tô sabendo das verdade toda. E eu boto pra fora 
mesmo.” (Veneranda, prostituta – 2005)    

    

Esse depoimento diz respeito principalmente a mudanças positivas trazidas 

para a atividade que realizam. Conhecendo seus direitos, podem defender o 

direito de exercer a sua atividade, sabendo dos limites impostos pela prática.  

 

Falam também no acesso a políticas e recursos como um direito. Assim como 

a criança, o adolescente, o idoso, o negro, elas consideram-se um grupo 

historicamente estigmatizado, necessitando de tratamento e olhar especial das 

políticas públicas. Não querem ser diferentes, mas sim poder inserir-se na 

população beneficiária das políticas governamentais. Em contrapartida, relatam  

também sobre os seus deveres enquanto mulheres cidadãs.  

 

Concordo com Rosineide Cordeiro (2004;143) ao apontar que, no Movimento 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais, os direitos, aos quais as mulheres fazem 

alusão quando falam nas conquistas e mudanças em suas vidas e no trabalho, 

podem ser analisado do ponto de vista do debate sobre a cidadania e do 

exercício de direitos civis, políticos e sociais como também das discussões 

sobre os direitos humanos. Sobre esses direitos, aos quais as prostitutas se 

referem, Vera Baroni informa:     
 

“Pela liberdade individual. Pelo direito a utilizar o seu corpo. 
Inclusive eu sou feminista, tenho um papel dentro do 
Movimento Feminista, estou na Coordenação do Fórum de 
Mulheres daqui e nós não temos unanimidade sobre essa 
questão. Porque algumas de nós entende que elas têm toda 
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liberdade de usar seu corpo e de prestar seu serviço da 
maneira que elas acharem que deve ser. Outras não. Acham 
que é um momento de muita exploração ao corpo da mulher e 
que o Movimento Feminista deve fazer o combate direto.” 

 
Vera Baroni informa que elas lutam, sobretudo pelo direito de usar o seu corpo, 

porque existem divergências de idéias com outros movimentos como é o caso 

de parte do Movimento feminista que não aceita o fato de a mulher vender seu 

corpo, sob a alegação, em principio, de que seria o máximo de degradação da 

mulher. Apesar disso, Vera Baroni - representante do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco - afirmar que ainda não se sentaram para debater sobre o tema 

aqui em Pernambuco.   

 

Com relação às mudanças no trabalho, mencionam na só o respeito na relação 

dos clientes com elas, pois, agora eles desejam saber sobre a função da 

associação e outras informações, como também o fortalecimento no processo 

de negociação com o cliente. Elas dizem que boa parte agora define bem a 

negociação antes da prática. Penso que é para evitar conflitos posteriores e 

problemas com a polícia.   

 

Falam no respeito com o cliente na hora da prática sexual, do respeito com a 

polícia e com a sociedade. Esperam também da polícia um tratamento 

humanizado com as prostitutas, facilitando a relação estabelecida na rua. 

Afirmam, no que diz respeito à abordagem com essas mulheres, que a Polícia 

Civil melhorou muito, mas ainda precisa construir um longo trabalho através de 

sensibilizações com a Polícia Militar.            

 

A Associação de Prostitutas luta pelos seu interesse também como todo 

coletivo organizado, apresentam disposição de luta para deixar de ser um 

grupo subordinado para ter a capacidade de negociar políticas. Por isso, elas 

propõem políticas alternativas para o segmento em torno dos direitos humanos 

e sociais. 29   

 

                                                 
29 A discussão sobre direitos poder ser enfocada sobre diversos ângulos. Cito Doimo (1995). 
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 5.5.5. Planos para o futuro 
 
Quando elas falam dos planos para o futuro, apenas duas relatam que 

gostariam de sair da prostituição. As outras querem melhorar de vida e obter 

meios materiais, ter mais acesso aos bens e serviços e sonham com a 

felicidade dos filhos, querem estudar ou ter seu próprio negócio, embora 

queiram permanecer na prostituição. 

 

Contudo, essas mulheres dizem que querem permanecer na prostituição 

porque lidam, com muita dificuldade, no mercado de trabalho. Não conseguem 

mais conciliar um salário baixo com as necessidades que precisam satisfazer.  

 

Embora reconheçam que: é uma vida arriscada; muito sofrida; sofre violência; 

os perigos na rua que as pessoas passam, a prostituta passa pior; prostituição 

é beleza; não tem aposentadoria a maioria das mulheres que fizeram parte do 

grupo pesquisado declaram sua preferência em permanecer na prostituição. 

Sobre essa questão, a pesquisa de Aparecida Fonseca Moraes (1995) aponta 

que a prostituição é sempre considerada uma atividade que cria melhores 

condições de sobrevivência com relação às outras que apresentam 

remunerações mais baixas. Seja com complementação salarial, no 

desempenho de funções paralelas, seja como atividade profissional exclusiva.         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A pesquisa empreendida teve como objetivo investigar as mudanças na vida e 

no trabalho das mulheres prostitutas que participam da Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo e a relação dessas mudanças com o 

movimento organizativo.  

 

Para esta investigação, fiz uma reflexão teórica, apresentando obras 

importantes aqui no Brasil sobre a prostituição, Apontando a visão que se tinha 

sobre o tratamento do tema no fim do século XIX e início do século XX até o 

ano de 1930, a partir dos referenciais médico-policiais.  

 

Margareth Rago (1991) analisa a construção do conceito nessa época e 

destaca como as imagens da prostituição foram inventadas na sociedade. Um 

dos traços característicos da mulher prostituta, na visão dos médicos, por 

exemplo: é que não poderia ser considerada uma mulher honesta, em razão de 

ser preguiçosa e ter aversão ao trabalho. E que essamulher estaria fora dos 

padrões de comportamento de uma mãe.  

 

Entre os anos de 1940 e 1970, destaco o estudo de Barruel de Lagenest (1960-

1973), cujas produções trazem campanhas para eliminar a prostituição, visto 

que, para o autor, essa prática era um péssimo hábito das mulheres para 

causar desordem na sociedade e esbanjar dinheiro adquirido com a prática. 

Não mencionou políticas para minimizar a prática, e sim para elimina-la 

totalmente. Queria, portanto uma mudança social. 

 

A partir da década de 1980, classifiquei algumas obras de destaque sobre a 

temática. Foram produções de autores que revelam e problematizam as 

modalidades da prostituição no Brasil.  

 

É revelado o cenário das prostitutas pobres que exercem a atividade para 

sobreviver e sustentar a família. É o que Jéferson Afonso Bacelar (1982) 

aponta como “prostituição da pobreza”.    
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Destaquei também as garotas de programa vistas por Maria Dulce Gaspar 

(1985). Outra modalidade de prostituição, em que o nível econômico das 

mulheres era variado. Faziam da prostituição um meio para sobreviver, mas 

sobretudo para adicionar bens materiais, como: carros, roupas e apartamentos. 

Esse tipo de prostituição é tão revelado na pesquisa da autora que as mulheres 

diziam não fazer prostituição só por dinheiro, e sim pela troca de algum bem 

material, ou seja, nessa atividade, as mulheres prostitutas visam antes à 

ascensão social do que a própria sobrevivência.  

 

Para entender melhor o meu objeto, recorri também “as mulheres da Vila” 

vistas por Aparecida Moraes, em que apresentou o universo de mulheres 

prostitutas e a prostituição já com a preocupação de revelar outra dimensão 

desse coletivo: o potencial organizativo de prostitutas pobres e a manifestação 

do movimento social desse segmento.  

 

As prostitutas que interagiram comigo nessa pesquisa são mulheres entre 27 e 

55 anos participantes da Associação de Profissionais do Sexo em 

Pernambuco. A maioria pratica a prostituição de rua e a entrada na atividade foi 

justificada pelo grupo, em razão do fator econômico aliado ao incentivo de 

amigas.  

 

Essas mulheres fazem parte do Movimento de Prostitutas e fundaram uma 

associação para trabalharem juntas à questão das demandas políticas do 

segmento. Precisavam de uma instituição formal onde pudessem estar juntas 

para reivindicar os seus direitos e cobrar da sociedade um novo tratamento 

para as prostitutas, com respeito e dignidade humana.  

 

A participação das prostitutas na APPS possibilitou a essas mulheres construir 

um novo discurso sobre a prostituição. Afinal, estão se organizando para 

expressar suas demandas não só por meio de comunicação local, mas também 

por meio da Rede Brasileira de Prostitutas.  
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Essa participação representa mudanças na vida e no trabalho dessas 

mulheres. Tanto a subjetividade quanto as condições objetivas aparecem 

quando falam das repercussões em suas vidas. As prostitutas elaboram um 

novo discurso sobre as suas condições de trabalho porque adquirem o 

aprendizado sobre os direitos de ir e vir, o direito e se constituírem enquanto 

grupo coletivo, o direito a informação, a liberdade e ao respeito. Agora sabem 

que são pessoas que também têm o direito à proteção da segurança pública.  

 

Acumulam também aprendizados sobre os seus deveres, assim como: bom 

tratamento com os clientes, cumprimento e operacionalização da atividade, tal 

como descrito no Código de Ocupações no Ministério do Trabalho Emprego.  

 

Na minha compreensão, uma importante mudança para essas mulheres foi a 

ruptura com a visão da prostituição como uma ocupação desvalorizada e 

desorganizada, ao adquirirem a visão de trabalho, com instituição de regras 

próprias.  

 

Além disso, as mulheres prostitutas estão circulando em diferentes espaços 

junto a outros movimentos, inclusive no feministas, no ativistas, em ONG’s, 

para demarcar o seu posicionamento e o tipo de trabalho que estão 

desenvolvendo.  

 

No plano da subjetividade, acredito que essa participação na APPS permitiu a 

essas mulheres a elevação de sua auto-estima e o estabelecimento de novas 

relações com os filhos e a família. Existe, pois, uma relação de respeito mútuo.  

 

O estudo aponta para uma ampliação dos movimentos sociais que lutam pelo 

reconhecimento social e profissional.  Essas mulheres são um coletivo de 

pessoas demarcando bens materiais e políticos. Elas vêm tentando mostrar 

que têm um papel na sociedade, revelam um senso de luta e compreendem a 

necessidade de interlocução com a sociedade e outros movimentos.   
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Não devo considerar aqui as conclusões como definitivas, pois trata-se de um 

segmento dinâmico, em que estão sempre instituindo novas práticas, podendo 

ser em qualquer aspecto alterado de acordo com o momento histórico.       

 

Tanto as prostitutas como as ativistas com quem trabalham consideram o 

Estado um parceiro na luta desse segmento. 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 

viabilizada por essa coordenação e não existe nenhum outro projeto em outra 

instância governamental. Não observei outra Secretaria trabalhando com essas 

mulheres para fortalecer a cidadania. O apoio que elas têm de outras 

instâncias são ações pontuais como empréstimo de um espaço físico. Não 

observei nenhuma atenção da área de educação e outras políticas sociais..  

 

Na segurança pública, houve um avanço no tratamento com essas mulheres, 

em razão de cursos de sensibilização propostos pela própria APPS. E, até o 

momento, se tinha atingido os policiais civis. 

 

Observei que o Estado não reconhece as prostitutas como categoria de 

trabalhadoras. Reconhece a atividade da prostituição como uma ocupação com 

regras instituídas em conjunto com a Rede Brasileira de Prostitutas. Portanto, 

não se posiciona quanto à regulamentação da prostituição como uma 

profissão.  

 

As mulheres prostitutas procuram se fortalecerem enquanto cidadãs na vida e 

no trabalho. Para isso, unidas na Associação Pernambucana de Profissionais 

do Sexo redefinindo o seu papel social, saem da imagem de puta, excluída, 

marginalizada, para consolidar sua participação em espaço político como 

sujeitos de direitos. 

 



 

 

114

No meu entender, são necessárias pesquisas sobre a regulamentação da 

prostituição que abordem como se estruturaria essa legalização para a 

sociedade entender o que essas mulheres realmente estão demandando. 

 

Mas, uma questão que precisa ser melhor investigada é a seguinte: o que para 

o Estado é a prostituição? Controle social e sexual, retomando a idéia do 

passado, ou criação de mecanismos de defesa para fortalecimento da 

cidadania desse segmento na vida e no trabalho?     
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

MULHERES ENTREVISTADAS 

Nº de 
ordem 
 

Nome 30 Idade Cor31 Estado 
Cível 

Nº de 
Filhos 

Grau de 
instrução 

Com quem 
mora 

Principal 
Profissão 

Onde 
batalha 

Cargo na 
Associação 

01 Georgette 42 anos Parda Solteira 02 
Filhos 
01 Filha

Até a 8ª 
série do 
Ensino 
Fundamenta
l  

Filhos Mãe e 
Irmã 

Do lar e 
Prostituta 

Praça 
Joaquim 
Nabuco 

Sócia da 
Associação 
de 
Profissionais 
do Sexo - PE 

02 Leonora 48 anos negra Casada 03 
Filhos 
03 
Filhas 

Ensino 
Fundamenta
l Incompleto 

Companheiro 
e Filhos  

Prostituta Imbiribeira Sócia da 
Associação 
de 
Profissionais 
do sexo - PE 

03 Elisa 47 anos Negra Solteira 01 Filho 
01 Filha

Até a sétima 
série do 
Ensino 
Fundamenta
l  

Companheiro 
e Neto 

Prostituta Praça 
Joaquim 
Nabuco 

Coordenador
a de 
Educação e 
Cultura da 
APPS  

04 Tieta 36 anos Negra Solteira 02 
Filhos 
01 Filha

Até a 4ª 
série do 
Ensino 
Fundamenta
l 

Filhos Prostituta Boa 
Viagem 

Coordenador
a de Finanças 
da APPS 

                                                 
30 Os nomes das mulheres são nomes fictícios seguindo as normas de ética na pesquisa. 
31 No item cor, escrevi as respostas como as mulheres se auto-definem.  



 

 

05 Flor 55anos Negra Solteira - Ensino 
Fundamenta
l Incompleto 

Sozinha Prostituta Praça 
Joaquim 
Nabuco/R
ua da 
Concórdia 

Coordenador
a Jurídica da 
APPS 

06 Flávia 35 anos Negra Solteira 01 Filha 
01 Filho

Até a 8ª 
série do 
Ensino 
Fundamenta
l  

Sozinha Prostituta Praça 
Joaquim 
Nabuco 

Sócia  da 
Associação 
de 
Profissionais 
do Sexo - PE 

07 Tereza 53 anos Negra Solteira 01 Filho Até o 2º ano 
do  
Ensino 
médio 

Sozinha Prostituta Praça 
Joaquim 
Nabuco/R
ua da 
Concórdia 

Coordenador
a 
administrativa 
da APPS 

08 Laura 27 anos Morena Solteira  Até a 5ª do 
Ensino 
Fundamenta
l 

Irmãos e 
Filhos 

Prostituta Rua da 
Concórdia 

Sócia da 
Associação 
de 
Profissionais 
do Sexo - PE 

09 Adriana  35 anos Morena 
clara 

Solteira 01 Filho Até a 4ª 
série do  
Ensino 
Fundamenta
l  

Filho Prostituta Praça 
Joaquim 
Nabuco/R
ua da 
Concórdia 

Sócia da 
Associação 
de 
Profissionais 
do Sexo - PE 

10 Venerand
a 

29 anos Parda  casada 03 
Filhos 

Até a 5ª 
série do  
Ensino 
Fundamenta
l  

Companheira Prostituta Pontes 
dos 
Carvalhos 

Sócia da 
Associação 
de 
Profissionais 
do Sexo - PE 

           
FONTE: Entrevistas realizadas em 2005. 
 



 

 

ANEXO II 
 
 

ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS E ATIVISTAS 
NOME CARGO OBJETIVO DA 

ENTREVISTA 
Fátima Vieira Assessora Técnica da 

APPS 
Obter informações sobre a 
formação da APPS 

Vera Baroni Assessora jurídica da 
APPS e Coordenadora do 
Fórum de Mulheres de 
Pernambuco 

Obter informações sobre o 
processo de construção 
legal da APPS e a visão 
do Fórum com relação ao 
tema da prostituição 

Françoar   Coordenador do 
Programa Estadual 
dst/aids  

Obter informações a 
participação do Estado no 
trato com as questões das 
prostitutas em 
Pernambuco.  

FONTE: Pesquisa realizada em 2005. 



 

 

ANEXO III 

 
LINHA NARRATIVAS DAS ENTREVISTAS 

 
 

Nº NOME DADOS NARRATIVAS TEMAS/USO  

Georgette 42 anos, 
solteira, dois 
filhos e uma 
filha, mora no 
Alto de Santa 
Terezinha. 
Sócia da 
APPS.      

Ela disse que sua cor é parda. Sua principal profissão é do 
lar e se prostituir. Ela nasceu aqui em Recife. 
 
 Atualmente mora com a mãe, uma irmã e com seus três 
filhos.    
 
Seus três filhos estudam e o mais velho também trabalha. 
Mais diz que este não lhe ajuda financeiramente em nada. 
Os outros dois são de menor.  
 
Batalha geralmente na Praça Joaquim Nabuco. Chega ás 
oito da manhã e fica até às três e meia da tarde. Quando 
tem cliente, fica até as cinco da tarde. Além da atividade da 
prostituição, nunca havia trabalhado em nenhuma 
ocupação ou profissão.  
 
Entrou na prostituição através de amigas quando tinha 16 
anos. Inicialmente batalhava na Av. Rio Branco. Depois 
viajava para várias cidades em Pernambuco para batalhar 
em novas áreas. Depois que teve o seu último filho parou 
de viajar e só está se prostituindo em Recife na Praça que 
já informamos. 
 
Sempre fala para as suas colegas não entrarem na 
prostituição. Porque considera uma vida triste e arriscada. 
Seus filhos querem que pare de se prostituir mais ao 
mesmo tempo ela não consegue arranjar emprego então 

Nasceu em 
Recife 
 
Mora com a
família. 
 
Os filhos 
estudam.   
 
 
Nunca teve outra 
ocupação além 
da prostituição. 
 
 
 
Entrou na 
prostituição 
através de 
amigas. 
 
 
 
A prostituição é 
um tipo de 
atividade 
arriscada. 



 

 

precisa se submeter a esse tipo de atividade.   
    
Para ela tanto faz ser chamada de profissional do sexo ou 
prostituta. Mais informa que prefere ser chamada de 
prostituta. Não tem preconceito com o nome. E afirma que 
desde que entrou na atividade preferiu ser identificada 
como uma prostituta. 
 
Desde o início da associação, estava lá, em 2002. Parou 
um ano e oito meses de freqüentar porque estava amigada 
mais não deu certo então voltou para a vida de prostituta. 
E afirma que agora só sai quando Deus lhe levar um dia. 
 
Está desde a época que as reuniões eram realizadas no 

Francy’s Drink’s. Ia de vez em quando. Foi para a 

associação através da colega Elisa que insistia para que 

fosse conhecer. E já tinha outras mulheres envolvidas.  

 
Foi mais para a associação em razão de matar sua 
curiosidade sobre o HIV, escorrimentos e doenças em 
geral. Antes desses encontros com Maria e com as 
meninas da associação, nunca havia participado de 
nenhum movimento.  
 
Antes sentia humilhada xingada, onde passava o pessoal 
falava, ela ouvia comentários. Agora diz que está por cima, 
tem força para resolver os seus problemas com a 
atividade.  
 
Sua atividade principal na APPS é a presença nas 
reuniões para discutir Políticas Públicas toda segunda-
feira. Se interessa principalmente pelas palestras sobre 
doenças sexualmente transmissíveis.  

 
 
Prefere ser 
identificada 
como prostituta. 
 
 
 
Está na 
associação 
desde de 2002. 
 
 
Foi para a 
associação 
através de uma 
colega.  
 
Queria saber 
sobre as 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis. 
 
Sentia-se 
humilhada pela 
sociedade. 
 
 
As atividades na 
APPS. 
 
 
 
Estava presente 



 

 

 
Nunca participou de encontros junto a Rede Nacional de 
Prostitutas, e só conhece Gabriela Leite por fotos. 
Georgette estava presente no Dia Internacional da 
Prostituta. Neste dia, foi a primeira vez que falou em 
espaço público. Perguntou a Delegada Cláudia Molina da 
Polícia Civil o que deveria fazer quando o policial for 
violento com uma prostituta. Diz que esse dia foi ótimo, se 
sentiu lá em cima.  
 
Não tem preconceito com nenhum outro movimento social. 
 
Ela afirma que os direitos pelos quais as prostitutas lutam é 
pela defesa social, pela segurança, para as pessoas 
pararem de xingar, de ignorar as mulheres, pelo respeito. 
Só vive em casa na sua. Não gosta de amigos. Não gosta 
da casa de ninguém. Se sente descriminada por alguns 
vizinhos. Mais não costumam dizer nada com ela porque 
ela lembra que prostituta agora tem lei. 
 
Georgette relata que os principais colaboradores da APPS 
é a Coordenação DST’s/AIDS do Estado através do Dr. 
Françoar, Vera Baroni (Fórum de Mulheres de 
Pernambuco), Fátima (Assessoria Técnica da APPS), 
Elisa(Coordenadora de Educação e cultura da APPS) 
Tereza(Coordenadora de Administração da APPSS) e 
Tieta(Coordenadora de finanças da APPS).    
 
Quando pensa no governo municipal e nacional, diz que 
confia muito em João Paulo. Lula também, mais tem 
esperança que João Paulo ainda melhore a situação das 
mulheres prostitutas da região.  
 
Com relação a mídia, nunca foi dar entrevistas ou 
participar de algum programa de TV. Mais reconhece a 

no Dia 
Internacional da 
Prostituta 
 
 
 
 
 
Outros 
movimentos 
sociais. 
Luta por direitos 
como: defesa 
sócia, segurança 
das prostitutas. 
 
 
 
Os principais 
colaboradores 
da APPS. 
 
 
 
 
 
Tem esperança 
que João Paulo 
melhore a 
situação das 
prostitutas.    
Nunca foi dar 
entrevista na 
televisão. 
 



 

 

importância disso para a divulgação dos direitos e deveres 
de uma prostituta. 
 
No que diz respeito aos documentos, ela perdeu todos. Só 
está com a carteira profissional. Através da APPS está 
tentando tirar novamente gratuitamente.   
 
O seu plano para o futuro é torcer por um trabalho certo 
para seu filho. Para que este possa lhe dar uma casa e 
georgette saia da casa da sua mãe e saia também da vida 
de prostituta. Porque é discriminada pelas primas e alguns 
parentes. Sua mãe não lhe quer em casa por causa da 
idade. Diz que já tem idade para ter vida própria. E 
georgette pede paciência para ela.   
       

 
Perdeu os 
documentos. 
 
 
Torce por um 
trabalho para 
seu filho. 
 

02 Leonora 43 anos, 
casada, três 
filhos e três 
filhas. Reside 
no bairro do 
Jordão. Sócia 
da APPS. 

Afirma que sua cor é morena clara. E sua principal 
profissão é se prostituir. Tem seis filhos.  
 
Batalha habitualmente no bairro Imbiribeira no turno da 
tarde. Fica sempre ao lado do Geraldão. 
 
Ela confecciona bijuteria para vender. Diz que precisa desa 
atividade para complementar seu lucro mensal.  
 
Diz que era muito bem casada e teve seis filhos com seu 
marido.  
Durante o casamento se empregou num hotel para 
trabalhar como camareira. Nessa época ela tinha 27 anos 
e até aí não fazia programa, vivia para o marido e os filhos. 
Nesse movimento de largar do trabalho e ir para parada de 
ônibus conheceu amigas que se prostituía e através
dessas amigas conheceu homens que desejavam sair com 
ela. Então ela saiu uma vez, gostou e continuou a se 
prostituir até hoje. Faz 19 anos que se prostitui. 
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Um dia o marido dela a seguiu pelas ruas e desconfiou que 
ela estava se prostituindo. Então os dois conversaram, ela 
disse que estava fazendo programa e ele respondeu que 
iria aceitar ela de qualquer forma. Mais algum tempo 
depois se separaram porque ela descobriu algumas coisas 
sobre a vida dele que ela não aceitou.   
 
Passou um ano e oito meses trabalhando como camareira 
e depois saiu do emprego em razão de um corte de 
pessoal na firma.     
 
Atualmente está separa do seu marido e vive com outra 
pessoa cuja profissão é mecânico. Ele tem 38 anos e 
aceita que ela se prostituta. Tem uma filha, que trabalha 
numa lojinha que Leonora montou para que ela não entre 
na prostituição. Não quer vê nenhum de seus filhos na 
prostituição. Outra filha é casada com um motorista, e a 
outra filha é casada com um sargento da rádio patrulha. Os 
filhos, um de 22 anos e outro de 23 anos estão parados 
sem trabalhar já algum tempo. Ela que sustenta todos dois. 
Mais agradece a Deus porque nunca falta clientela para 
ela. E os que a procuram sempre volta. Então ela está 
sempre com um dinheirinho.  
 
Para Leonora, uma prostituta pode ser mãe, amiga. Diz 
que é tudo para os filhos, e faz de tudo para que os filhos 
não passem necessidades. A única coisa que não faz é 
consumir drogas.  
Diz que é uma prostituta e prefere ser chamada assim. 
Pode ser profissional do sexo também, mais o nome
prostituta revela com clareza o que faz.    
 
Está há um ano e meio na APPS. Odete sempre lhe 
convidava e ela não tinha interesse de ir. Depois de muita 
insistência da sua colega, Leonora resolveu ir. E gostou 
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muito das palestras e associou-se. Paga R$3,00 como 
sócia. Diz que infelizmente as prostitutas não sabem como 
é bom ir para a associação e aprender os direitos.  
 
Ela diz que antes de entrar na associação não sabia que 
tinha direitos, agora já sabe. Sabe que tem direito a ser 
respeitada. E aprendeu a respeitar também. Lá Fátima 
ensina todas respeitarem uma as outras, a não rir das 
colegas e tratar todas da mesma forma. Da mais humilde a 
mais rica.   
 
Reclama das reuniões dia de segunda-feira porque é o dia 
que tem vários clientes procurando. Neste dia os homens 
vão  trabalhar, e depois vai atrás de mulher. A maioria de 
seus clientes é neste dia. 
 
O que levou ela a se organizar foi saber dos direitos. Para 
respeitar a prostituta. Não querem ser mais que uma 
mulher casada, querem ser tratadas com o mesmo 
respeito. Diz que todos são seres humanos e que a 
prostituição é um trabalho. Faz por necessidade, pergunta 
qual é a firma aqui em Recife que contrataria uma mulher 
de 48 anos para trabalhar. Afirma que não se envergonha 
do que faz, faz com prazer, com fantasia, ganha seu 
trocado.  
 
Antes da Associação não freqüentava nenhum tipo de 
movimento ou reuniões. Refere-se as colegas da APPS –
Odete, Fátima e Tereza.Que elas vivem andando para 
conseguir projetos e apoio. Na segunda-feira passa tudo 
para o grande grupo que estará presente.  
 
Atualmente, está participando do teatro da APPS. Tem um 
professor que é muito bom. Já fez 3 peças. Fez curso de 
bijuteria e aprendeu. Está confeccionando para vender.  
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Já participou de alguns encontros aqui em Recife. Dois 
foram encontros de prostitutas. Um foi organizado pelo 
Centro de Prevenção ás drogas. Foi para o Encontro 
Internacional da Prostituta. Nunca saiu do Recife para ir 
participar de outros encontros.   
 
Quando tem oportunidade fala e pergunta nos encontros, 
porque percebe que todo mundo é bem aberto, não tem 
vergonha.  
Com relação a conflitos, cita o resultado da pesquisa 
realizada pelo CPD, que disse que a prostituta só vai para 
cama drogada. Diz que ela mesma nunca usou droga para 
se prostituir. As prostitutas da APPS ficaram contra essa 
constatação da pesquisa. Relata que para ganhar dinheiro, 
fazer fantasia na cama não precisam de drogas.  
 
Acha bom que os movimentos sociais como o movimento 
de gays e lésbicas trabalhem juntos com o movimento de 
prostitutas. Assim a APPS se fortalece. 
 
Não faz parte da liderança mais gostaria de se candidatar. 
Diz que suas colegas Odete e Fátima devem permanecer. 
Como Coordenadora Geral e Assessora Técnica 
respectivamente.  
 
Para Leonora os principais parceiros das mulheres na luta 
pela organização são o Ministério da Saúde, as Secretarias 
de Saúde do Estado e do Município, e as meninas 
coordenadoras que trabalham muito e não estão 
recebendo porque atualmente não estão com projetos 
aprovados.  
 
Acredita em Lula como Presidente do Brasil. Acha que ele 
pode fazer algo mais pela sociedade. Gostaria que ele 
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aprovasse o projeto que legaliza a prostituição.  
 
Já fez entrevista na televisão e diz que é muito importante. 
 
Nunca participou de eventos com a Rede Nacional das 
Prostitutas, só com as mulheres da região. Conhece 
Gabriela leite pela televisão.  
Ao falar sobre o Dia Internacional da Prostituta, narra que 
foi bom. Fizeram o teatro, e sentiu muita coisa boa. Disse 
que também são de carne e osso, e ao menos um dia são 
lembradas também. 
 
Seu plano para o futuro é reformar a sua casa, e botar uma 
lojinha para trabalhar. Nunca tentou sair da prostituição. Se 
tivesse um dinheiro guardado, ia tentar comprar uma 
lojinha, mas nunca teve a oportunidade de sair da 
prostituição.  
 
Com relação a sua renda mensal, ela disse que tem mês 
que ganha R$400,00 e outro que ganha R$800,00. Não 
tem valor certo. 
 
Disse que não transa sem camisinha. Podem pagar 
milhões, mesmo assim, isto não comete.    
 
Nessa vida, ela diz que tem medo de sair com o cliente e 
ser violentada, ou até morta. Porque pode ficar por isso 
mesmo. A prostituta entra no carro e não sabe com quem 
está lhe dando. São os perigos da profissão. Por isso que 
sempre fala aos clientes que agora as prostitutas tem 
associação e que estão podendo contar com a segurança 
da polícia civil. 
 
Têm todos os documentos e lembra que é uma providência 
importante, a prostituta deve está sempre munida dos 
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documentos.  
 
Informa que nunca pagou o INSS, como autônoma. 
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03 Elisa 47 anos, 
solteira, um 
filho e uma 
filha, mora em 
Joana 
Bezerra. 
Coordenadora 
de Educação 
e Cultura da 
APPS.  

Elisa nasceu em Recife. Estudou até a sétima série do 
primeiro grau. Optou por trabalhar para comprar suas 
necessidades materiais como roupas e sapatos e deixou 
os estudos. Sua família, sua mãe não tinha condições de 
lhe dar as coisas.  
 
Nunca casou-se. Atualmente mora em Joana Bezerra 
Divide uma casa com um companheiro e cria um neto. Ela 
tem dois filhos. O neto que mora com ela é o filho da sua 
filha. Sua filha engravidou muito cedo, com 14 anos de 
idade. Elisa conversou com a sua filha para que ela fizesse 
um aborto. Mas sua filha não aceitou e queria muito ter o 
filho. Então ela teve o filho casou com o rapaz que era seu 
namorado, pai do seu filho e hoje é Elisa que cuida do neto 
para elas estudar e o genro trabalhar. Elisa mora com um 
companheiro que era seu cliente. Foi morar com ele 
porque ele insistiu muito. Mais ela impôs condições, disse 
que só moraria com ele se ele aceitasse sua vida na 
prostituição. Disse que não queria abandonar a zona.      
 
Afirma que já se apaixonou várias vezes mais não 
consegue se apegar a nenhum homem. O único homem 
que respeitaria de verdade era o pai da sua filha. Esse 
relacionamento, no entanto não deu certo, assim preferiu 
viver na zona.  
 
Geralmente batalha no centro, na Praça Joaquim Nabuco.  
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Antes de entrar na prostituição trabalhava como 
vendedora. Vendia Box sanfonado, já foi recepcionista de 
hotel. E nessa época morava com os pais. Depois brigou 
com o pai e preferiu sair de casa, e foi morar com uma 
amiga que era lésbica para desapontar o seu pai. Daí 
começou a freqüentar boates e conheceu amigas que 
tinham como ocupação a prostituição. Ela relata que sua 
mãe era costureira e fazia muitas roupas para estas 
prostitutas que trabalhavam nesse bordel que localizava-se 
próximo a sua casa.    
 
Depois de algum tempo morando com outra mulher, se 
desentendeu porque ela era muito ciumenta e voltou para 
a casa dos pais.  
 
Daí começou a procurar emprego e não conseguiu. Foi 
quando através de amigas conheceu uma boate e nela foi 
se ocupar como prostituta. No início achava que não ia 
conseguir fazer isso. Depois com orientações de amigas 
ela venceu as dúvidas, experimentou uma vez e até hoje 
está nessa vida. E é nessa vida que consegue sustentar a 
família e pode dar educação aos filhos.  
 
Revela que ser prostituta é como qualquer profissão. 
Desde que entrou nessa vida, depende dela para 
sobreviver. Consegue satisfazer suas necessidades 
básicas com o lucro que advém dela.  
 
Ela expressa sua preferência pelo nome prostituta 
enquanto recurso de identificação. Diz que essa opção 
aconteceu a partir da conscientização junto a Rede 
Brasileira de Prostitutas.   
 
Não está desde o início nos encontros que surgiram para 
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fundar associação. Não queria envolvimento político. 
Tereza chegou a lhe convidar várias vezes. Entrou na 
associação por acaso. As meninas estavam apreensivas e 
precisavam do estatuto da Associação, precisavam 
registrar a Associação. Uma colega que ia ficar na 
Coordenação de Educação e Cultura, na qual Elisa está 
hoje, teve problema com a documentação, então as 
meninas pediram para ela ocupar o cargo. Já teve uma 
experiência com associação de moradores do bairro e não 
foi boa. Envolveu-se com problemas internos. Agora, 
afirma que está bem no movimento de prostitutas. 
 
Esta primeira gestão não houve eleição. Foram as próprias 
prostitutas que delegaram os cargos de acordo com as 
habilidades e potencial de cada uma.  
 
Quando entrou, as meninas já tinham andado muito em 
busca de apoio para fundar a associação.  
 
Um motivo forte que a levou a juntar-se ao movimento foi a 
força que Fátima deu em relação a informação sobre 
associações de prostitutas e toda a história de organização 
de prostitutas no país. Elisa não sabia que existia 
associação de prostitutas no país. Disse que é uma pessoa 
que sempre gostou de ler. Embora não tivesse tempo 
porque antes da associação a sua vida era só ir para zona, 
depois ir para casa e dormir. E assim estava resumido o 
seu dia-dia antes de ser sócia da APPS. Não pensava que 
também um dia pudesse voltar a estudar. Ficou com 
vontade de estudar, aprender e crescer depois que entrou 
na associação.  
 
Conseguiram apoio para fundar Associação com Vera 
Baroni e Fátima.  
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Vê o movimento de prostitutas como um movimento que 
está engajado, se articulando cada vez mais com os 
movimentos sociais e com a sociedade civil.  
 
Está sempre participando das atividades da APPS. Vai 
sempre para os seminários que acontecem, para a oficina 
de teatro. Faz trabalho de prevenção com as prostitutas 
que batalham em Camaragibe. E foi eleita delegada do 
orçamento participativo.  
 
Já participou de Encontro de Prostitutas em Salvador, na 
Paraíba e do Dia Internacional da Prostituta em Recife. 
Conhece Gabriela Leite, Rosarina e já conversaram. 
Rosarina deu apoio na elaboração do estatuto da APPS.  
 
Ela diz que na maioria desses encontros tem que ser 
desenrolada e pedir para falar, pois afirma que as 
prostitutas não têm vez. E até tem, se for como sua colega 
Odete. Que é articulada e vai na frente, se apresenta, se 
identifica como prostituta, e diz que quer falar.  
 
Nunca sofreu discriminação nesses encontros. Embora 
algumas colegas suas já passaram por situações de 
preconceitos em encontros com outros movimentos. Ela 
não costuma falar. Sente-se insegura. Tem vontade, mais 
tem vergonha.  
 
Acha positiva a participação das prostitutas com outros 
movimentos em eventos. É através dessa integração que 
elas tem conseguido materializar os desejos. 
 
Quando fala sobre os direitos, diz que luta principalmente 
pela igualdade social. Lembra de uma sensibilização que 
foi coordenar para profissionais da área de saúde, e ao 
final da sensibilização, as pessoas disseram para ela que 
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estava no início procurando a prostituta. Jamais saberia e 
teria pensado que fosse Elisa. Todos achavam que ela era 
uma profissional da área de saúde. Elisa acha importante 
que as pessoas mudem a mentalidade. Ela é uma 
profissional. Uma profissional prostituta. E prostituta sabe 
se vestir. Não só da forma que batalha. E sabe falar 
também Ela não vive só com palavrões na boca.  
 
Acredita que os principais colaboradores da APPS é a 
Coordenação DST’s e AIDS do Município e do Estado, e a 
Drª Cláudia Molina Delegada da Polícia Civil.    
 
Evita falar em política porque diz que não entende. Embora 
esteja muito interessada em aprender. Espera que agora 
com a sua participação no orçamento participativo do 
Município aprenda sobre isso. Diz que acredita em João 
Paulo como um bom prefeito para o Recife. Afirma que ele 
é muito sensível a causa das prostitutas e está voltado 
para projetos sociais.  
 
Disse que a mídia é um meio forte de sensibilizar as 
pessoas. Acha que é importante um trabalho de orientação 
sexual que fosse construído pela família, sociedade e 
escola. Porque o preconceito é enorme.  
 
Considera que o dia Internacional da Prostituta foi um 
passo largo que deram. E que deu certo. Disse que gostou 
e que o ano que vem será melhor ainda.  
 
Com relação aos planos para o futuro, relata que gosta de 
viver o presente. Porque sempre que faz planos não dá 
certo. Ficará muito feliz na vida, se seus filhos forem 
felizes.  
 
Tem todos os documentos. Mais nunca contribuiu com o 
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04 Tieta 36 anos, 
solteira, dois 
filhos e uma 
filha, mora na 
Imbiribeira. 
Coordenadora 
de Finanças 
da APPS.   

Afirma que sua cor é negra. Ela nasceu em Bezerros. 
Atualmente mora no bairro Imbiribeira com seus três filhos. 
A menina tem treze anos, um filho com quinze anos e um 
rapaz com vinte. O filho mais velho trabalhava, agora 
encontra-se desempregado, sendo sua mães que paga 
todas as despesas da casa.  
 
Os filhos sabem que ela faz programa e Tieta revela que 
eles não expressam nenhum tipo de preconceito, apenas 
preocupação porque a rua é muito perigosa em razão dos 
assaltos e crimes que acontecem.  
 
É separada do ex-marido há treze anos e desde essa 
época não tem notícias dele.  
 
Batalha geralmente na Avenida Conselheiro Aguiar. 
 
Antes de entrar na prostituição, trabalhou como garçonete, 
auxiliar de escritório. Depois que separou-se do marido 
envolveu-se com amigos vizinhos que eram travestis e 
viviam da prostituição. A partir daí interessou-se pela 
atividade entrou nela e está até hoje. 
 
Para Tieta ser prostituta é acima de tudo ser uma cidadã. 
Ele acha que prostituta não é vadia, fazer prostituição não 
é estar desocupada. A prostituição é um tipo de trabalho 
na visão dela. Afirma que a prostituta é uma trabalhadora 
cidadã.  
 
Está desde o início da associação. Antes trabalhava no 
Centro de Prevenção como redutora de danos. Relata que 
a equipe técnica desta instituição, escreveram um projeto 
para capacitar profissionais do sexo como redutora de 
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danos. Esse projeto foi aprovado e Tieta foi convidada para 
fazer o curso e depois passar para as colegas prostitutas 
nas ruas.  E lá conheceu sua colega de batalha Odete. Foi 
através de convite da mesma que Tieta tornou-se sócia e 
coordenadora da APPS. No início se encontravam numa
pensão no centro da cidade para realizar as reuniões.  
 
Quando entrou, já estavam todas as coordenadoras e 
algumas mulheres. Diz que não conhecia o mundo da 
prostituição no Centro do Recife. Pois batalhava e batalha 
ainda em Boa Viagem.      
 
Foi para a associação de prostitutas para lutar contra o 
preconceito e discriminação. Tieta acha que também pela 
maneira como são vistas pela sociedade.  
 
Declara que foi difícil conseguir apoio para a associação. 
Porque no início elas não tinham nada. Entraram com 
coragem. Encorajaram-se também em razão de Fátima 
conhecer muita gente na prefeitura e todas saiam andando 
e pedindo ajuda para todo mundo. E assim, conseguiam 
vale transporte de um lugar, lanche de outro. Diz também 
que o início foi muito doloroso. Foi assim que conseguiram 
chegar onde estão hoje. 
 
Acha que o movimento de prostitutas está avançado mais 
falta muito. Falta muito porque elas participam de muitas 
atividades e percebem que o preconceito ainda está 
bastante presente. Acredita que o preconceito e a
discriminação ainda vão existir por um bom tempo. Tieta 
disse que ainda são taxadas de vadias, ladras, viciadas em 
drogas, destruidoras de lar. Então o movimento ainda tem 
muito que fazer.  
 
Participa do Fórum de Mulheres representando a APPS, 
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vai nas intervenções de rua em Camela, Jaboatão e no 
Ibura. Diz que qualquer uma das profissionais do sexo 
pode participar das intervenções mais não acha justo que 
deixe sua batalha para ir participar dessas atividades. Já 
as coordenadoras, devem ir. Faz parte de suas atribuições 
porque recebem uma bolsa dos projetos para isso. Estão 
participando de todos os fóruns e plenárias que dizem 
respeito as profissionais do sexo. Fazem tudo para não 
faltar nenhum. Tem sempre uma representante que vai. 
Tieta diz que já foi para vários e que perdeu as contas. 
Está mensalmente representando as prostitutas no Fórum 
de Mulheres de Pernambuco. Já foi para Bahia, Fortaleza 
e João Pessoa.  
 
Diz que no encontro de prostitutas, a prostituta tem vez e 
voz. E quando eventualmente não tem, pedem a sua vez.  
 
Afirma que geralmente nesses encontros reivindicam 
respeito pelo segmento. Acha importante já que nesses 
encontros tem pessoas da alta classe. E políticos que as 
escutam.  
 
No que se refere a conflitos nos espaços públicos, Tieta 
considera que existem vários. E geralmente os conflitos se 
estabelecem entre pessoas da sociedade em geral e 
profissionais do sexo. Entre as profissionais do sexo existe 
pouco conflito. Tieta acha que o problema é com as 
pessoas em geral que não aceita a prostituição como 
forma de ocupação. Diz que a sociedade não permite que 
elas lutem pelos direitos como qualquer outro cidadão. Por 
mais que estejam presentes, a sociedade faz de conta que 
não estão. A igreja nunca fez nenhum tipo de trabalho com 
o grupo.  
 
Já compôs uma mesa em João Pessoa para falar sobre a 

a APPS em 
alguns espaços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A prostituta tem 
vez e voz. 
 
As 
reivindicações 
nos encontros. 
 
 
Conflitos nos 
espaços que 
participam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compôs uma 



 

 

história da Associação de Prostitutas em Pernambuco. Não 
ficou com vergonha e sim nervosa.  
 
Acha positivo a participação das prostitutas com outros 
movimentos na luta pelo respeito a dignidade humana. Diz 
que o movimento de prostitutas tem conseguido avançar 
um pouco em relação a isso, e a parceria com os 
movimentos tem contribuído.  
 
Diz que a grande luta é por um direito: o respeito. Não só 
pelas profissionais do sexo pernambucanas, mais também 
pelas prostitutas do Brasil inteiro.    
 
Afirma que os principais colaboradores do segmento é o 
Ministério da Saúde, Coordenação estadual e municipal de 
DST’s/AIDS e as próprias prostitutas que estão 
associadas.  
Acha que o Presidente Lula não faz um bom governo. 
Embora diz que outro não faria melhor.  
 
No que se refere a mídia, diz que é importante porque dá 
visibilidade ao movimento de prostitutas. 
 
A comemoração do Dia Internacional da Prostituta para 
Tieta foi boa porque antes de entrar na associação, conta 
que não sabia nem que prostituta tinha dia. Pouco 
comemorava seu aniversário porque esquecia a data. Mais 
com essa possibilidade de comemoração percebe que não 
é diferente dos outros. Tem o dia do médico, o dia do 
estudante, do professor e agora também a prostituta têm 
seu dia.  
 
Quanto seus planos para o futuro, quer formar os seus 
filhos. Tieta afirma que estão ficando adultos e quando um 
dia ela não puder trabalhar, deseja que estejam todos com 

mesa no 
Encontro de 
Prostitutas.  
A positividade do 
trabalho de 
prostitutas com 
outros 
movimentos 
sociais. 
A luta por 
direitos. 
 
 
Os 
colaboradores 
do segmento.  
 
O presidente do 
Brasil. 
 
A mídia. 
 
 
Dia Internacional 
da Prostituta.  
 
 
 
 
 
 
 
Os filhos estão 
ficando adultos, 
deseja um 



 

 

seu emprego para se manter e não viverem tão duro 
quanto ela.   
 
Não pensa em deixar a prostituição. Só se os homens 
deixarem de lhe chamar para transar. Pensa em voltar a 
estudar. Está freqüentando no momento um curso de 
informática. 
 
Tem todos os documentos. Não tem vontade de pagar o 
INSS.  
      

emprego para 
eles. 
 
Não quer deixar 
a prostituição. 
 
 
 
INSS. 

05 Flor 55 anos, 
solteira, 
reside em 
Salgadinho – 
Olinda, 
Coordenadora 
Jurídica da 
APPS.    

Afirma que sua cor é parda. Sua principal profissão é 
prostituta. Nasceu em Olinda. E estudou o primeiro grau 
incompleto. 
 
Diz que é solteira e mora sozinha numa casa perto das 
irmãs e da mãe e nunca teve filhos. Diz que suas irmãs 
não são prostitutas e na sua família ela é a única que se 
prostitui. Nunca casou porque sempre quis ser 
independente de homem.    
 
Tinha 17 anos quando entrou na prostituição, e não 
pretende sair nunca. Começou nessa atividade através de 
uma amiga que sempre ia encontrar cliente na cidade e um 
dia, convidou Flor que aceitou o convite e está até hoje. Já 
fez algumas outras atividades: como faxineira e já 
trabalhou em indústria, mas nunca deixou de ser prostituta 
Porque é rentável. Ela diz que o pai a abandonou quando 
pequena e ela ficou responsável pelas irmãs ao lado da 
mãe.  
 
Geralmente batalha na Praça Joaquim Nabuco. Revele 
que só sai da prostituição se morrer. Porque mesmo que 
trabalhe com carteira assinada, o salário mínimo é muito 
pouco. Geralmente ela só arranja emprego para ganhar um 

Sua principal 
profissão é 
prostituta 
Nunca teve 
filhos 
 
 
 
 
 
Quando entrou 
na prostituição 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não quer sair da 
prostituição. 
 
 



 

 

salário mínimo.  
 
Diz que prostituta não é uma pessoa marginal. Uma 
prostituta sabe como tratar um cliente com técnica e sabe 
ser educada para tratar as pessoas na rua.    
 
Antes de entrar na Associação queria ser identificada como 
garota de programa porque achava que prostituta era um 
nome muito pesado e carregado de preconceitos ainda 
mais que o nome garota de programa. Então, depois de 
um período de atividades já na APPS passou a não ter 
vergonha desse nome. Acha que explica claramente o que 
fazem. E quando vai nos eventos já se apresenta como 
prostituta.  
 
Chegou na Associação desde a fundação através de 
Tereza. Disse que participou das caminhadas à prefeitura 
atrás de apoio para fundar a associação. Informa que a 
fundação da APPS foi no dia 17 de outubro de 2002. 
Realizaram um evento no Hotel São Domingues para a 
fundação da Associação. Flor disse que nesse processo já 
tinha muitas meninas que encontravam-se no início das 
reuniões. Meninas que batalhavam na Rio Branco e que 
freqüentavam as reuniões no bar Franc’s Drink’s e no 
Sindicato das Empregadas Domésticas.  
 
O que a levou juntar-se a essa organização foi conhecer os 
direitos e deveres de um cidadão. Relata que ela não ia 
muito para médico. Depois que está na Associação, 
passou a cuidar do seu corpo, vai anualmente fazer sua 
prevenção. Relata também que confiou em Fátima, achava 
que com a associação não iam ser tão discriminadas. 
Elaborou-se um projeto para fazer sensibilização sobre 
abordagem com prostitutas junto aos policiai civis.     
 

 
 
Prostituta não é 
marginal. 
 
 
Depois que 
entrou na APPS 
descobriu a 
importância de 
se identificar 
com o nome 
prostituta. 
 
 
Participou da 
fundação da 
APPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queria aprender 
sobre direitos e 
deveres de um 
cidadão. 
 
 
 
 
 



 

 

Antes de entrar na associação, já conhecia a maioria das 
meninas. São suas companheiras de batalha na Praça 
Joaquim Nabuco. Não conversavam sobre organização, 
não tinham conhecimento sobre o assunto. Sá através de 
Fátima que ficaram informadas.  
 
Considera que em Pernambuco o movimento de prostitutas 
apesar de ser recente já obteve vitórias.  
 
Quanto às atividades que participa na APPS, diz que está 
sempre nas reuniões na segunda-feira, presta serviço em 
Olinda, Ibura e camaragibe fazendo busca ativa. Vai 
ensinar as prostitutas que estão nas ruas a se protegerem, 
leva informativos e realiza oficina rápida sobre o sexo 
seguro.  
 
Participou do Encontro de Prostitutas na Bahia em 2002. 
Quando precisa viajar, é necessário que se dividam, pois, 
não pode deixar a sede sem atendimento aqui em Recife. 
Em razão disso, viaja menos que as outras coordenadoras. 
 
Quando vai para os encontros acha que o espaço é aberto 
para as falas das prostitutas. E o que geralmente falam é 
sobre as necessidades do movimento no dia-a-dia. Nota 
surpresa no semblante das pessoas quando as meninas se 
identificam como prostituta. Apesar disso, nunca foi 
discriminada em nenhum encontro ou evento que tenha 
ido.  
 
Estão na luta principalmente contra a violência com as 
profissionais do sexo. A sociedade precisa saber que são 
seres humanos também. E tem liberdade de ir e vir.  
 
Nessa trajetória associativa considera que os principais 
parceiros são o SOS Corpo, a Coordenadoria da Mulher.  

Não conhecia 
nada sobre 
organização de 
Associação. 
 
 
O Movimento de 
Prostitutas já 
obteve vitórias. 
Participa das 
Atividades da 
APPS. 
 
 
 
 
Viaja pouco para 
fora de 
Pernambuco. 
 
 
Acredita que as 
prostitutas não 
são 
discriminadas 
nos eventos 
externos. 
 
 
Lutam 
principalmente 
contra a 
violência com 
prostitutas. 
Principais 



 

 

     
Acha o Prefeito do Recife sensível a causa das prostitutas, 
prova disso é o espaço que ele cedeu na policlínica onde 
funciona no prédio do INSS.  
 
A divulgação do trabalho delas na mídia é muito importante 
para Flor.  
 
Foi muito emocionante comemorar o Dia da Prostituta, 
assim sentiu que não é diferente de outros profissionais.  
 
Diz que tem todos os documentos e que não contribui com 
o INSS.  
 
Ela não tem planos para o futuro porque não depende de 
ninguém e sim de si mesma. Não tem heranças para 
receber e nem dinheiro algum. Por isso, não pode fazer 
planos. O dia de amanha para Flor pertence a Deus. 
Começou a se prostituir com 17 anos e hoje está com 55. 
E nunca fez nenhuma reserva de dinheiro.  
 
Quanto a sua renda, atualmente ganha menos de 150 por 
mês. Porque não está batalhando tanto como antes em 
razão do trabalho na Associação. Complementa sua renda 
com as bolsas que recebem dos projetos da APPS. Por 
enquanto está dando para levar. Diz que mora numa casa 
que é simples, não tem muita vaidade, luz e energia gasta 
pouco em sua casa. E além disso, mora só.    
         

parceiros 
Destaca a 
sensibilidade do 
Prefeito João 
Paulo do Recife. 
A importância da 
Mídia 
 
Dia da Prostituta 
 
 
Tem todos os 
seus 
documentos. 
Não tem planos 
para o futuro. 
 
 
 
 
 
Renda  
 
 
 
 
 
 
 

06 Flávia 35 anos, 
solteira, dois 
filhos, mora 
no Município 
do Cabo de 
Santo 

Nasceu em Ribeirão. Afirma que sua cor é negra. E sua 
principal profissão é prostituta.  
 
Foi abandonada pelos pais. Eles a colocaram numa linha 
de trem para que outras pessoas pudesse vê-la e pegá-la 
para levar.  

Sua profissão é 
prostituta.  
 
Passou por 
abandono pelos 
pais. 



 

 

Agostinho, 
sócia da 
APPS.  

 
Daí uma família que trabalhava na fábrica de tecidos de 
Ribeirão preto me viu levou-a para criar. Essa família era 
uma família de baixa renda. 
 
Diz que é solteira. Certa vez envolveu-se com um 
namorado e teve um casal de filhos. Não cria nenhum dos 
dois. O menino deu a sua tia para criar e a menina mora 
num convento. Ela não tem contato com eles. A menina 
está com 16 anos. Diz que não quis ele porque ela é filha 
de Flávia com um irmão dela. Quando se envolveu com ele 
não sabia que era seu irmão. Então quando descobriu 
ficou revoltada e não quis a criança nem olhar mais nos 
olhos dele.  
 
Revela que entrou na prostituição com 13 anos. Era muito 
mal tratada em casa pela família que lhe criou. Então fugia 
várias vezes de casa para a rua. E na rua, conheceu donas 
de boates, e uma delas chamou-a para trabalhar em sua 
boate. Em troca disso lhe esconderia da sua família. Então 
ela foi morar numa boate que sobreviva da exploração de 
mulheres prostitutas.  
Atualmente batalha na praça Joaquim Nabuco.     
 
Faz dois anos que este envolvida com a Associação de 
Profissionais do Sexo. Na APPS é apenas sócia, não faz 
parte da liderança. Embora atualmente esteja coordenando 
a Associação de Profissionais do Sexo do Cabo de Santo 
Agostinho. Que surgiu a partir do trabalho com a APPS.  
 
Interessou-se em participar da associação inicialmente em 
razão de Fátima ministrar cursos sobre doenças 
sexualmente transmissíveis para prostitutas do Recife e do 
Cabo. Sabia que eram desprovidas de informações e 
quase não iam a médicos. Não sabia nem o que era ir num 

 
Foi criada por 
uma família 
pobre. 
 
Tem dois filhos 
que os 
abandonou 
também. 
 
 
 
 
 
 
Com treze anos 
iniciou sua 
atividade na 
prostituição. 
 
 
 
Onde batalha 
 
É sócia da APPS 
há dois anos. 
 
 
 
 
Interessava-se 
muito em ter 
conhecimentos 
sobre doenças 
sexualmente 



 

 

ginecologista. Quando pegava alguma doença, costuma se 
curar com injeções sem prescrição médica, utilizava 
plantas medicinais que as pessoas lhe informavam.  
 
Queria trabalhar num movimento político para ajudar as 
prostitutas que sofrem nos bares onde trabalham e 
informa-las sobre doenças.   
 
Percebiam também que em Geral as instituições não 
trabalham com as particularidades da mulher prostituta. 
Trabalhavam por exemplo com violência contra a mulher 
em geral. Nesses casos, o Centro da Mulher do Cabo por 
exemplo, logo resolvia. Quando o caso era com mulher 
prostituta, aí precisavam de muita mobilização para que 
existisse uma intervenção.   
 
Afirma que tem o apoio do Ministério da Saúde com 
projetos para distribuição de camisinha.  
 
Habitualmente participa das reuniões que são realizadas 
na segunda-feira para falar sobre o desenvolvimento das 
atividades e projetos da APPS. 
 
Participou do encontro de Prostitutas na Bahia o ano 
passado. Não fala muito em público embora de agora em 
diante, Gabriela diz que tem que exercitar pois está 
presente em vários eventos como Coordenadora da 
Associação de Profissionais do Sexo do Cabo de santo 
Agostinho. 
 
Gabriela relata que não gostava de falar em público porque 
uma vez fez uma participação num evento e falou diferente 
do que elas tinham ensaiado. Então as meninas acusaram 
ela de ter falado tudo errado. Então ela se abusou e não 
quis mas falar em público. No dia Internacional da 

transmissíveis.  
 
 
 
Pretende levar 
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Prostituta compôs a mesa sobre a história da APPS e falou 
sobre o núcleo do Cabo. Neste dia ficou muito orgulhosa 
de si mesma pois conseguiu falar exatamente como havia 
estudado. E as meninas a elogiaram bastante.  
 
Flávia diz que tem um sonho. Um sonho de um dia poder 
tornar-se advogada e de vê uma prostituta vereadora para 
não temer abrir a boca e buscar segurança e fiscalização 
paras as prostitutas e para as áreas de prostituição.  
 
Depois que entrou na associação ela diz que transformou-
se. Bebia muito e fumava muita maconha. Agora não fuma 
nada. Mudou até o seu jeito de falar e receber as pessoas 
porque não sabia tratar as pessoas bem, só falava gritando 
nos postos de saúde e nas delegacias quando acontecia 
algum conflito na rua com as prostitutas. Vivia de mau 
humor. E agora é o contrário. Já sabe explicar por 
exemplo, aos funcionários do posto de saúde porque 
precisa das fichas de atendimento naquele horário.  
 
Quantos aos direitos pelos quais está lutando diz 
principalmente pelo direito de chegar nos lugares e não ser 
discriminada porque é prostituta. Estão lutando para serem 
tratadas como qualquer mulher cidadã.           
 
Diz que o Presidente Lula ainda não fez nada que foi 
favorável ao segmento das prostitutas.        
 
Acha importante a presença das mulheres prostitutas da 
APPS na mídia para dar visibilidade ao movimento porque 
algumas pessoas lhe indagam sobre a APPS, onde fica, 
como estão organizadas, quantas são, e querem visitá-las.  
       

 
 
 
 
 
Quer ser 
advogada, mais 
não quer deixar 
a prostituição 
 
Mudou muito 
depois que 
entrou na 
Associação 
 
 
 
 
 
 
Luta para acabar 
com a 
discriminação 
com a prostituta 
 
Não viu 
nenhuma ação 
do Presidente do 
Brasil pelas 
prostitutas 
 
A importância da 
mídia para a 
visibilidade do 
Movimento de 



 

 

prostitutas.  
 
    

07 Tereza 53 anos, 
solteira, um 
filho, mora em 
Casa 
Amarela, 
Coordenadora 
Administrativa 
da APPS.  

Afirma ser negra. Sua principal profissão é prostituta. 
Nasceu no Recife em Casa Amarela. Estudou até o 
segundo ano do segundo grau. Sonha em terminar de 
estudar e ser advogada. Pretende entrar pelo regime de 
cotas para negros. Torce para que o projeto venha a ser 
aprovado.  
 
É solteira e mora sozinha. Tem um filho com 24 anos.  
 
Batalha geralmente na Praça Joaquim Nabuco e na rua da 
Concórdia.  
 
Diz que atualmente não está ganhando muito dinheiro com 
a prostituição. Pois está bastante envolvida coma as ações 
políticas da APPS. O tempo de ir para zona para ela está 
restrito.  
 
Entrou na prostituição com 20 anos. Diz que entrou nessa 
vida por falta de oportunidade. Procurou muito emprego 
mais não conseguiu. Acha que as pessoas tinham 
preconceito porque ela era negra. Estava passando por 
sérias dificuldades financeiras e precisou prostituir-se.  
 
Considera que quando entrou na prostituição iniciou já com 
um tipo de prostituição bastante elevada. É o que chamam 
de fazer “suruba”. Ou seja, deitava-se com clientes e mais 
outras mulheres para satisfazer a fantasia do cliente. 
Começou a batalhar nas calçadas e até hoje, faz 
prostituição de rua. Nunca trabalhou em bordes ou bares 
porque geralmente as mulheres são muito exploradas.   
 
Na sua visão, prostituta é uma mulher que faz sexo por 

Sua principal 
profissão é 
prostituta.  
 
 
 
 
É solteira. 
 
Onde batalha 
 
 
Agora não está 
ganhando muito 
dinheiro com a 
prostituição. 
Entrou na 
prostituição por 
falta de 
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Faz prostituição 
de rua. 
 
 
 
 
 
 
Prostituta é uma 



 

 

ganhos, dinheiro ou por  qualquer coisa. Pensa que toda 
parte de sexo que não é por amor, é prostituição.  
 
Na opinião de Tereza o nome prostituta ou profissional do 
sexo, quenga, rapariga tanto faz para ela. Pode ser 
chamada de qualquer um dos nomes. Reconhece que está 
havendo um trabalho por parte da Rede Brasileira de 
Prostitutas para que as meninas passem a não ter 
vergonha de se identificar com prostituta, pois fortalece e 
qualifica o Movimento.  
 
Tereza e uma amiga estavam na zona trabalhando quando 
conheceram Fátima que realizava atividades numa ong 
com mulheres e havia mandado um projeto Ministério da 
Saúde direcionado ao trabalho de prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis com mulheres prostitutas. 
Então a amiga de Tereza pegou todas as informações 
sobre o curso que já tinha começado. Ela nem sabia que 
prostituta tinha algum direito nem que existiam 
associações de prostitutas em ação. Chegou lá já tinha 
algumas mulheres participando. E admite que só foi 
inicialmente em razão da distribuição dos lanches e vale 
transporte. O tempo foi passando e entusiasmara-se com 
os encontros pois Fátima sempre levava técnicos e 
profissionais de saúde para orienta-las sobre a saúde das 
prostitutas, eles falavam realmente das mulheres 
prostitutas. Está na associação há três anos e alguns 
meses. Depois afirma que Fátima conseguiu a realização 
de um curso de cidadania patrocinado pela Coordenação 
de DST/AIDS do estado. E Tereza foi a escolhida para 
fazer esse curso e depois passar para as menina. Relata 
que foi nesse curso que ficou sabendo que ela é uma 
prostituta mais não é diferente de nenhum outro cidadão. A 
sua auto-estima era lá em baixo. Ela exemplifica sua 
situação antes da associação. Antes trabalhava na zona, 

mulher que faz 
sexo em troca 
de algo. 
Tanto faz 
chamá-la de 
prostituta ou 
profissional do 
sexo. 
 
 
 
Foi para 
Associação no 
início da 
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mesmo quando ganhava bem, quando estava com muito 
dinheiro não tinha coragem de entrar em um bom 
restaurante. Não queria olhar para as pessoas pois 
achavam que todo mundo ia lhe discriminar e tinha a 
impressão que todos sabiam que ela era prostituta. Hoje é 
bem diferente. Levantou a cabeça. Depois começou a 
fazer o curso de alfabetização, concluiu e agora está 
fazendo informática.  
 
No início foram conhecer a APROCE (Associação de 
Prostitutas do Ceará) e a APROSBA (Associação de 
Prostitutas da Bahia). Tereza foi na segunda vez. Ficou 
encantada porque observou o desenvolvimento e as 
conquistas que as meninas de lá já tinham alcançado. Já 
tinham sal, sede, computador, telefone e e-mail. Quando 
voltaram para o Recife, estavam muito ansiosas para 
fundar a associação. Então procuraram Vera Baroni, sua 
atual advogada e foram estudar um Estatuto para a 
associação durante três meses. As sete mulheres que 
estavam participando do curso de Cidadania, foram as 
escolhidas para serem as coordenadoras. Com muita 
dificuldade de realizar os encontros, pois reuniam-se para 
estudar em baixo de uma árvore para se protegerem do sol 
na Casa da Cultura. Foram orientadas para construir uma 
coordenação colegiada. Foi a primeira no Brasil entre as 
Associações de Prostitutas. Após a elaboração do estatuto 
organizou-se o primeiro seminário das Prostitutas 
Pernambucanas no Hotel 04 de Outubro para formalizar a 
Associação e falar sobre os objetivos. Neste dia, tiveram a 
presença  e o apoio de Gabriela Leite e Rosarina e como 
parceiros a Coordenação Estadual e Municipal de 
DST/AIDS.  
 
Acha que o acontecimento especial que as levou a se 
organizarem foi às doenças. Tereza busca também o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conheceu uma 
Associação de 
prostitutas antes 
de fundar aqui 
em Pernambuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queria conhecer 
os direitos de 



 

 

direito da prostituta. Mostrar para a sociedade que ela é 
diferente de outras mulheres só na profissão. Queria 
desfazer a concepção de que a prostituta é uma 
coitadinha, marginal ou burra. Exigir respeito foi um dos 
motivos que a levou a juntar-se a associação.  
 
Diz que teve apoio do Sindicato das Empregadas 
Domésticas, dos donos de alguns bares e pensões na Rua 
da Concórdia. Eram cedidos espaços para realizarem suas 
reuniões antes de ter uma sede.  
 
Apesar do movimento de prostitutas ser considerado novo, 
já acha que existe bastante ganhos. A participação de 
prostitutas em conferências de mulheres, em conferências 
de direitos humanos, o Movimento está crescendo e a 
tendência é ficar maior ainda. Acha que a sociedade tem 
que engolir.  
 
Participa de todas as reuniões da Associação na segunda-
feira, está envolvida com o teatro e realiza a busca ativa 
junto com as companheiras da Associação. Diz que nessa 
busca ativa vai conversar com as meninas, convida-las 
para as reuniões e chamá-las para se juntarem à 
associação.  
 
Quanto aos encontros e fóruns disse que participa de 
vários. Participa da Articulação aids de Pernambuco, 
Fórum de Mulheres de Pernambuco, Conselho da Mulher, 
Plano Diretor, Conferência da Mulher, Conferência da 
Igualdade Racial, Direitos Humanos, Conselho gestor de 
Saúde, Os encontros de Prostitutas no Ceará, Bahia, natal, 
Curitiba, Fórum Social Mundial, Fórum Nordestino, e 
outros. 
 
Diz que realmente vestem a camisa nesses encontros. 

uma prostituta e 
se informar 
sobre doenças 
em geral. 
 
 
Parceiros no 
início da 
organização. 
 
 
Os ganhos do 
Movimento. 
 
 
 
 
 
Está presente 
nas atividades 
da APPS. 
 
 
 
 
Encontros que 
participa. 
 
 
 
 
 
 
 
A relação coma 



 

 

Sempre falam principalmente as coordenadoras. Ainda 
existem conflitos com a prostituta que parte de clientes e 
‘as vezes de policiais. Embora com relação aos policiais 
tenha diminuído bastante em razão das sensibilizações 
que já realizaram com este grupo. Mais ainda observa que 
ocasionalmente acontece um tratamento desumanizado no 
espaço de batalha. Então é pra isso que ela fa e pede por 
mais respeito e por um tratamento humanizado com a 
prostituta.  
 
Enfoca sua luta por direitos pela igualdade como ser 
humano, e para acabar com o estigma de que a prostituta 
está sempre vinculada a marginalidade, a transmissão de 
doenças. Diz que quem transmite doença é qualquer ser 
humano que não se previna.  
 
Atualmente quem representa um colaborador para APPS 
na opinião de Tereza é a Coordenação Estadual de 
DST/AIDS, depois o ministério da Saúde, o Sindicato de 
Empregadas Domésticas, Coordenação Municipal de 
DST/AIDS, Centro de Dependência, Fórum de Mulheres de 
Pernambuco, A Polícia Civil, o GAJOP, a Deputada Tereza 
Leitão. E recentemente está participando do Fórum de 
Reformas Urbanas. Quer estar integrada com os projetos 
de lá, pois a prostituta é quem mais vive nas ruas e quem 
precisa de uma cidade limpa e organizada.  
 
Considerou que o Dia Internacional da Prostituta foi muito 
cansativo porque foram audaciosas. Comemoraram em 
dois dias enquanto as outras associações no Brasil 
festejou apenas um dia. Realizou-se uma feira típica na 
Praça do Diário, onde venderam bolsas, bijuterias e 
brechós que elas confeccionaram. Lembrou que neste dia 
foi o lançamento do site da Rede de Prostitutas também. 
Relatou que em Curitiba as prostitutas frente da igreja e o 

polícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luta para o fim 
da 
estigmatização 
das prostitutas.  
 
 
 
Colaboradores 
importantes 
atualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
Dia Internacional 
da Prostituta. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Padre rezou uma hora de missa pelas prostitutas da 
cidade. Já na Paraíba as meninas fizeram desfile de 
lingeri. Em Sergipe realizaram um seminário. Em cada 
lugar festejaram de uma forma. No Rio as meninas fizeram 
um coquetel e o lançamento do Site da Rede Brasileira de 
Prostitutas. Disse que a Rede nunca tinha comemorado 
para a sociedade ficar sabendo. Tereza lembrou que 
quando estava na caminhada em homenagem as 
prostitutas do antepassado as pessoas perguntavam o 
significa aquele festejo e ela disse que era o dia da 
prostituta, e as pessoas perguntavam e desde quando a 
prostituta tem dia? Isso foi maravilhoso para ela porque ela 
teve a oportunidade de falar como as prostitutas 
começaram a se organizar e explicaram porque o dia 2 de 
Junho.  
 
Quanto aos seus planos para o futuro, pensa em voltar a 
estudar, porque a prostituição tem que contar com a 
beleza. Enquanto os peitos estão duros e o corpo bonito, 
trabalham ativamente na zona mais quando não, só podem 
contar com aqueles amigos fiéis que as procuram não só 
pelo sexo mais pela conversa, desabafo e experiência no 
sexo. Pretende negociar também, não sabe ao certo com 
que produto. Não quer sair da prostituição, mas em razão 
da idade, sabe que não desperta mas desejo nos homens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocupação 
com a idade na 
atividade da 
prostituição.   

08 Laura 27 anos, 
solteira, duas 
filhas, mora 
em Afogados, 
sócia da 
APPS. 

Afirma que sua cor é morena. Sua principal profissão é 
fazer programa. Nasceu em Recife. Estudou até a quinta 
série do primeiro grau.  
 
É solteira. Mora com os irmãos e dois filhos.  

 
Habitualmente batalha na Rua da Concórdia.  
 

Principal 
profissão 
 
 
É solteira.  
 
Onde batalha 
 
Entrou na 



 

 

Entrou na prostituição através de uma amiga que já era

prostituta e lhe deu conselhos para que entrasse na 

prostituição porque ela ia ganhar bastante dinheiro. Além 

da prostituição, vende produtos naturais para 

complementar o lucro mensal. 

 
Na sua visão ser prostituta é vender as carnes. Vender 
fantasias.  
 
Prefere ser chamada de profissional do sexo porque é um 
nome mais aceitável pela sociedade porque é mais bonito.   
Laura está há três meses na Associação. Ela não queria 
participar. Foi através de algumas colegas que era 
importante e convenceram-na a ir em razão do seu 
interesse em fazer curso de pintura. Antes disso, nunca 
havia participado de reunião alguma.  
 
Entende que o movimento está crescendo e que a 
sociedade precisa valorizar mais esta mulher que batalha 
nas ruas. Não é porque é prostituta que as pessoas devem 
difama-la.  
 
Quanto as atividades que participa na associação, 

atualmente só está freqüentando na segunda-feira.  

 
Afirma que ainda não participou de nenhum encontro de 
Prostitutas. E acha que a maioria das meninas tem 
vergonha de falar nesses encontros. Quem costuma falar 
são as coordenadoras.  
 
Acha que as pessoas tem muito preconceito com esse 
nome prostituta. Disse que os vizinhos de Fátima não 

prostituição para 
ganhar dinheiro. 
 
 
 
Ser prostituta é 
vender as 
carnes. 
Prefere ser 
chamada como 
uma profissional 
do sexo. 
Recentemente 
entrou na APPS.
 
 
Diz que a 
sociedade 
precisa valorizar 
a mulher 
prostituta. 
Atualmente só 
está 
freqüentando as 
reuniões da 
segunda na 
APPS. 
Não participouo 
de nenhum 
encontro de 
prostitutas ainda.
Diz que as 
pessoas são 
preconceituosas 
com as 



 

 

falam com ela porque viram ela na televisão dando uma 
entrevista sobre seu trabalho com o Movimento de 
Prostitutas.  
 
O principal direito pelo qual está lutando é para não ser 
discriminada.  
 
Acha que o principal colaborador da APPS é o governo 
municipal. 
 
Acha importante a APPS na mídia porque divulga palavras 
que as pessoas não conhece sobre o Movimento de 
Prostitutas.  
 
Ficou muito envergonhada com o Dia Internacional da 
Prostituta e relata que tem vontade de sair da prostituição. 
Quer terminar os estudos, casar, ter uma lar e ser feliz. 
Acha difícil depois que entrou na zona.  
 

prostitutas. 
Está lutando 
para não ser 
discriminada.  
Colaboradores 
 
Mídia 
 
 
 

Quer sair da

prostituição. 

 

09 Adriana  35 anos, 
solteira, um 
filho, mora em 
Água Fria, 
sócia da 
APPS. 

Afirma que sua cor é morena clara. Sua principal profissão 
é ser prostituta. Estudou até a quarta série do primeiro 
grau. Mais não aprendeu nada. Não sabe ler , nem 
escrever.   
 
Nasceu em São Paulo e veio para Recife porque sua mãe 
separou-se do seu pai que era paulista. Então sua mães e 
os filhos vieram para Recife. 
 
Adriana casou-se, morava em Vitória de Santo Antão. 
Depois se separou então veio morar em Recife com seu 
filho. Atualmente está solteira e mora com o filho de 22 
anos. Seu filho está estudando, fazendo curso para 
vigilante.  
 
Geralmente batalha na Praça Joaquim Nabuco. Se não 

Principal 
profissão 
 
 
 
Onde nasceu 
 
 
 
Onde mora 
 
 
 
 
 
Onde batalha 



 

 

encontrar ninguém, vai para a Rua da Concórdia.  
Ela diz que gostaria muito de trabalhar como empregada 
doméstica, mais não consegue arranjar emprego. Porque 
as pessoas querem referência e ela não tem. Se ela disser 
que é prostituta ninguém vai querer.  
 
Quando se separou, precisava sustentar o filho. Dar-lhe 
comida e educação. Estava sem dinheiro, sem trabalho e 
sem o pai para ajudar. Então através de uma amiga que 
disse para Adriana que ganharia muito dinheiro na 
prostituição. Então entrou nessa atividade e partir dela 
conseguiu criar seu filho e pagar seus estudos. Tem 
vontade de sair, mais não consegue arranjar outra maneira 
de ganhar dinheiro. Em razão de ter sido da prostituição 
que se sustentou e ao seu filho, não tem vergonha de dizer 
que é prostituta em lugar nenhum. Faz da prostituição um 
trabalho como outro qualquer. Sai de cada todos os dia 
para o seu posto de atividade e não costuma consumir 
nenhum tipo de drogas para isso.  
 
Para ela, prostituta é uma pessoa que vende seu corpo, 
vende seu carinho para obter ganhos. Acha que a 
prostituta é muito necessária porque se elas não 
existissem o mundo seria ainda mas violento e os estupros 
iriam aumentar significativamente. 
 
Já passou por muitos momentos difíceis na prostituição 
como conflitos com a polícia na rua. Que acusam elas de 
operar uma atividade ilegal.  
 
Prefere ser chamada de profissional do sexo porque é um 
nome menos vulgar do que prostituta.    
 
Estou a três meses na associação. As meninas já lhe 
chamavam há muito tempo mas ela não acreditava que ia 

 
Quer arranjar 
outro emprego 
 
 
 
Como entrou na 
prostituição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que é ser uma 
prostituta 
 
 
 
 
Conflito com a 
polícia 
 
 
Como se 
identifica 
 
 
 



 

 

dar certo. Hoje freqüentando, diz o quanto é importante 
porque ficam conhecendo sobre os seus direitos e deveres 
e os do cliente. 
 
Acha que o que levou as prostitutas a se organizar foi a 
busca por liberdade nas ruas e não serem tão afetadas 
pelo preconceito e discriminação.  
 
Sobre o Movimento de Prostitutas, diz que está sendo 
muito bom, anima-se ao saber que agora se um homem 
bater nela agora tem para onde correr e se queixar, com a 
certeza de que vai obter o apoio necessário para resolver o 
problema.  
 
Sente-se novata e diz que está freqüentando as reuniões 
na segunda-feira.  
 
Ainda não chegou a participar de encontros. Ia para o Dia 
Internacional da prostituta mas acabou saindo com um 
cliente no mesmo horário e como precisava do dinheiro 
não podia recusar. Mas relata que ficou triste ao saber que 
no encontro sobre prostitutas organizado pelo cpd, o 
resultado foi que as prostitutas utilizavam drogas para se 
prostituir, dissi que isso não é verdade.  
 
Quanto aos planos para o seu futuro, diz que pretende ter 
sua casa, seu dinheiro, e saúde para sua família.  
 
Diz que não abre mão da camisinha nem por todo dinheiro 
do mundo.  
 
Relata que as condições que estão as prostitutas agora é 
muito difícil pagar o INSS. Porque estão ganhando pouco, 
e ao mesmo tempo sente uma aflição ao saber que quando 
tiver velha vai depender do dinheiro que o governo paga 

 
 
 



 

 

para idosos pobres.  
 
Com relação a sua renda disse que ganha em média R$ 
600,00 por Mês quando ta bom. È um dinheiro não pode 
garantir que todo mês ganhará.  
 
Tem o desejo de trabalhar como empregada doméstica. É 
prostituta, mas nunca roubou. Culpa a sociedade e o 
governo porque não lhe dão chances de uma vida melhor, 
de ter um bom emprego. É uma prostituta porque precisa.  
 

10 Veneranda 29 anos, vive 
em união 
amigável, três 
filhos, mora 
em Afogados, 
sócia da 
APPS. 

Há uns dois anos vem participando da APPS. Desde 
quando Fátima ia para Pontes dos Carvalhos, juntava as 
meninas num colégio de lá para falar sobre prevenção. 
Veneranda que trabalhava num cabaré ia sempre participar 
dos encontros.  
 
Depois veio associar-se a APPS.  
 
O interesse surgiu principalemnte para saber sobre as 
doenças. Tem muitos homens que vão procura-las para o 
sexo sem prevenção e por isso, precisam estar bem 
informadas.  
 
Antes dessas reuniões com Fátima nunca ouviu falar de 
organização ou de associações de prostitutas.  
 
Acha bastante positivo o movimento de prostitutas. 
Considera que as mulheres agora tem mais informação.  
 
Está sempre nas reuniões da segunda-feira na APPS, 
participa de palestras sobre prevenção e cidadania.  
 
Luta por direitos da classe e pelo empoderamento da 
mulher prostituta.  

 



 

 

 
Já participou do Encontro de Prostitutas na Bahia. Revela 
que ainda não falou em nenhum desses encontros mas 
que a oportunidade é dada para todas as prostitutas 
falarem.  
 
Geralmente nesses encontros reivindicam a legalização da 
prostituição, o respeito, direitos e cidadania.  
 
Antes trabalhava como empregada doméstica e 
abandonou a atividade porque ganha mais como prostituta. 
Antes de estar envolvida com a associação ganhava em 
torno de R$800,00 por mês. Atualmente em razão das 
atividades da Associação do cabo que também está 
participando está com o tempo restrito para a batalha. 
Então ultimamente está com uma renda de R$400,00 por 
mês.  
 
Cita João Cândido, Vera Baroni, Fórum das Mulheres de 
Pernambuco como seus principais parceiros.  
 
Considerou o Dia Internacional da Prostituta perfeito 
porque esclareceu dúvidas sobre seus direitos.  
 
Veneranda é lésbica, mora com sua companheira e não 
quer deixar a prostituição embora sua companheira lhe 
peça que abandone essa atividade.  
 
Afirma que vai estudar este ano.  

 



 

 

ANEXO IV 
 

 

 

PRIMEIROS ENCONTROS DE MULHERES PROSTITUTAS INICIANDO A ORGANIZAÇÃO NO BRASIL   

 
 
 

ANO ENCONTRO OBJETIVOS TEMAS 

1987 I Encontro Nacional de Prostitutas 
“Prostituição e Direitos Civis” 

Discutir os problemas vividos 
cotidianamente na 

prostituição 

Identificação coletiva das 
prostitutas 

1989 Encontro de Prostitutas Norte e 
Nordeste 

Discutir o desencadeamento 
de ações dos direitos sociais 

das prostitutas 
 

1994 III Encontro nacional de 
Trabalhadoras do Sexo 

Ampliar o discurso do 
movimento organizado de 

prostitutas 

Organização, geração de renda, 
saúde, leis e prostituição. 

FONTE: Moraes, Aparecida Fonseca. Mulheres da Vila: prostituição, identidade social e movimento associativo. Petrópolis: Rio de Janeiro: vozes, 1995.    



 

 

ANEXO V 
 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2002 

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. 1º 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. 2º Ficam revogados os artigos 228, 229 e 231 do Código Penal. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Já houve reiteradas tentativas de tornar legalmente lícita a prostituição. Todas estas iniciativas parlamentares 
compartilham com a presente a mesma inconformidade com a inaceitável hipocrisia com que se considera a 
questão. 
Com efeito, a prostituição é uma atividade contemporânea à própria civilização. Embora tenha sido, e continue 

sendo, reprimida inclusive com violência e estigmatizada, o fato é que a atividade subsiste porque a própria 

sociedade que a condena a mantém. Não haveria prostituição se não houvesse quem pagasse por ela. 

Houve, igualmente, várias estratégias para suprimi-la, e do fato de que nenhuma, por mais violenta que tenha 
sido, tenha logrado êxito, demonstra que o único caminho digno é o de admitir a realidade e lançar as bases 
para que se reduzam os malefícios resultantes da marginalização a que a atividade está relegada. Com efeito, 
não fosse a prostituição uma ocupação relegada à marginalidade – não obstante, sob o ponto de vista legal, não 
se tenha ousado tipificá-la como crime – seria possível uma série de providências, inclusive de ordem sanitária e 
de política urbana, que preveniriam os seus efeitos indesejáveis. 
O primeiro passo para isto é admitir que as pessoas que prestam serviços de natureza sexual fazem jus ao 



 

 

pagamento por tais serviços. Esta abordagem inspira-se diretamente no exemplo da Alemanha, que em fins de 
2001 aprovou uma lei que torna exigível o pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual. Esta lei 
entrou em vigor em 1º de janeiro de 2002. Como consectário inevitável, a iniciativa germânica também suprimiu 
do Código Penal Alemão o crime de favorecimento da prostituição – pois se a atividade passa a ser lícita, não há 
porque penalizar quem a favorece. 
No caso brasileiro, torna-se também conseqüente suprimir do Código Penal os tipos de favorecimento da 

prostituição (art. 228), casa de prostituição (art. 229) e do tráfico de mulheres (art. 231), este último porque 

somente penaliza o tráfico se a finalidade é o de incorporar mulheres que venham a se dedicar à atividade. 

Fazemos profissão de fé que o Legislativo brasileiro possui maturidade suficiente para debater a matéria de 
forma isenta, livre de falsos moralismos que, aliás, são grandemente responsáveis pela degradação da vida das 
pessoas que se dedicam profissionalmente à satisfação das necessidades sexuais alheias. 
Sala das Sessões, 2002.  
 
Deputado Fernando Gabeira 
Fonte: Site do Deputado Fernando Gabeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


