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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as violências que a mulher, profissional do sexo, está exposta e as 

repercussões ocasionadas por este fenômeno social em suas vidas. Compreendemos que a 

mulher, historicamente, sofre diversas violências presentes em opressões, a partir de uma 

sociedade machista e patriarcal sendo que, com as profissionais do sexo, essas violências se 

estendem ao contexto do trabalho com atos que as discriminam, ignoram, submetem e/ou as 

subordinam em diferentes aspectos. Essas violências tendem a ser silenciadas ou 

invisibilizadas com um discurso misógino, sexista e heteropatriarcal. No percurso 

metodológico, realizamos pesquisa de natureza qualitativa, que inicialmente aprofunda os 

estudos sobre o fenômeno da violência contra a mulher, em especial, no recorte da temática e 

para isso, se referenciou em pesquisas e estudos bibliográficos.  Identificamos o cotidiano de 

trabalho e o (não)acesso a serviços da rede de proteção à mulher no município de Campinas, 

dentre outras vivências ligadas ao cotidiano de trabalho. Realizamos ainda, entrevistas 

narrativas com três mulheres profissionais do sexo. Destacam-se as trajetórias de vida, 

inserção na prostituição e relações sociais; o cotidiano e as relações de trabalho e como isso se 

expressa na violência estatal e reprodução do patriarcado. Assim, nosso desejo em contribuir 

para a ampliação das discussões na temática, possibilitando novos debates no campo dos 

direitos à esta categoria profissional, principalmente no município de Campinas/SP.  
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the violence that the women who are sex workers are exposed to and the 

repercussions caused by this social phenomenon in their lives. We understand that women, 

historically, have suffered various forms of violence such as oppression, from a sexist and 

patriarchal society, and with sex workers, this violence extends to the context of work with 

acts that discriminate, ignore, submit and/or or subordinate them in different aspects. This 

violence tends to be silenced or made invisible with a misogynist, sexist and heteropatriarchal 

discourse. In the methodological course, we carried out research of a qualitative nature, which 

initially deepens the studies on the phenomenon of violence against women, especially in the 

scope of the theme and for that, it was referenced in research and bibliographic studies. We 

identified the daily work and the (non)access to services of the women's protection network in 

the city of Campinas, among other experiences related to the daily work. Furthermore, we 

have done interviews with three women who are sex workers. Their life experiences, start on 

prostitution and social relationships stand out; their daily life and work relationships and how 

these topics express themselves on state violence and the reproduction of the patriarchy. Thus, 

our desire to contribute to more discussions on the theme, allowing for more debates on the 

field of rights to this professional category, mainly in the city of Campinas/SP. 
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 1 NOTAS INTRODUTÓRIAS E PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A motivação de pesquisa na temática não é de hoje, acredito que o ponto inicial se deu 

na adolescência quando vi, pela primeira vez, a prostituição no Jardim Itatinga em Campinas. 

Crescida em uma família que defende os ideais morais e conservadores, observar aquelas 

mulheres era diferente de tudo que tive contato. Nesse recorte da minha vida, a aproximação 

mais possível era através das janelas do ônibus e mesmo assim, de forma sutil, pois acreditava 

que todos, naquele transporte, iriam me julgar por olhar e observar aquelas mulheres.  

Desde então quis me aproximar cada vez mais dessas trabalhadoras, sendo na 

graduação, a primeira possibilidade para isso. Assim, no trabalho de conclusão de curso, 

realizei a pesquisa intitulada “É assim que eu me vejo, esse é meu trabalho, esse é meu 

sustento: duas visões acerca da prostituição", com o objetivo de problematizar como a 

profissional do sexo se vê no contexto social e as motivações e trajetórias para inserção nesta 

atividade laboral, correlacionando com as perspectivas acerca do reconhecimento social da 

profissão. 

Este trabalho se deu pela continuidade da exploração na temática, com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre a influência da cultura patriarcal na produção de violências 

e na construção de desigualdades entre homens e mulheres, com o recorte na prostituição 

Dentre outros objetivos, tem-se o estudo sobre a violência identificando os fatores sociais, 

culturais, econômicos e políticos que contribuem para a perpetuação das violências no 

cotidiano de trabalho da prostituição, bem como, a repercussão ocasionada por essas 

vivências e aproximação à realidade de Campinas no campo das políticas públicas inseridas 

na  rede de atendimento de mulheres, vítimas de violência, na perspectiva de atenção às 

profissionais do sexo. 

Partimos do pressuposto de que as violências sofridas no trabalho, pelas profissionais 

do sexo, são expressões das relações de poder homem - mulher na dimensão de uma 

sociedade patriarcal e fortemente marcada pelo conservadorismo nos costumes, sendo o 

corpo, reconhecido como mercadoria, colocando o consumidor em domínio deste. 

Assim, as violências de diferentes naturezas perpassam o cotidiano de trabalho das 

profissionais do sexo, ocasionam impactos em suas vidas, associados à saúde mental, 

adoecimentos, sofrimentos e nas relações sociais e interpessoais. De forma que precisam 

encontrar meios de resistência e sobrevivência para prosseguir nesta categoria profissional, 

pois, são poucos os espaços de acolhimento às que sofrem violências, o que demonstra sua 
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invisibilidade no contexto das políticas públicas, possibilitando subnotificações desta grave 

expressão da questão social.  

Destaca-se a importância do aprofundamento da temática que necessita de maior 

visibilidade, não apenas do conhecimento acadêmico e teórico, mas principalmente, dar voz 

para as vivências dessas mulheres, que são silenciadas por meio de um discurso misógino. A 

visibilidade das violências que permeiam a prostituição pode ser utilizada para a construção 

de um novo reconhecimento social.  

Para isso, discutimos os fenômenos sociais em seus aspectos e processos, que por 

serem inerentes à sociedade, descrevem características eminentemente de natureza dinâmica e 

permitiram dialogar com as categorias estreitamente vinculadas à temática.  

No percurso de estudos, por meio da abordagem qualitativa, buscamos “aprofundar-

nos no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captado em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2012, p. 21),  

Realizamos pesquisa bibliográfica e documental a partir de artigos, livros, portarias, 

boletins e pesquisas sobre a temática, disponibilizadas em redes virtuais, dentre outras, que 

embasaram a construção do referencial teórico. Ainda, realizamos o levantamento da rede de 

atenção à mulher profissional do sexo, no munícipio de Campinas. Buscamos identificar as 

instituições que realizam o acolhimento para esse recorte populacional (tanto organizações da 

sociedade civil, como, equipamento públicos do território – Centro de Saúde, Defensoria 

Pública, Serviços da Assistência Social e Conselho Municipal de Direitos da Mulher), 

compreendendo suas metodologias e os alcances realizados às trabalhadoras da localidade.  

Para analisar as violências, utilizamos dos dados disponibilizados pelo SISNOV, que 

indica os casos de violências, seja no âmbito intrafamiliar ou urbana/comunitária (contra 

mulheres, crianças e adolescentes, idosos e violência sexual) e violência autoprovocada 

(tentativa de suicídio), através da rede de proteção social do munícipio – desde SUS, SUAS, 

escolas e telefones de denúncia (SISNOV, 2018).  

Tivemos como locus de pesquisa, o bairro Jardim Itatinga, localizado no município de 

Campinas/São Paulo, criado nos anos 1960, estrategicamente realizado pelo poder público, 

com o objetivo de concentrar todas as atividades ligadas a prostituição da cidade, garantindo 

seu zoneamento fora do espaço urbano consolidado na época (HELENE, 2015). 

Helene (2015) relata em seus estudos que embora exista outros pontos de prostituição 

em Campinas, a maior parte das profissionais do sexo se encontram no Jardim Itatinga, que é 

considerado a maior zona de prostituição da América Latina. Além da atividade nas calçadas, 

há dezenas de boates, casas de shows eróticos ou de travestis, pequenos motéis, bares e 
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prostíbulos. Segundo a autora, duas mil profissionais do sexo trabalham no território, 

distribuídas em cerca de duzentas casas de prostituição. 

Diante desse universo, partimos da ideia principal da aplicação da pesquisa com seis 

mulheres profissionais do sexo e dentre os critérios para o contato e convite a essas mulheres, 

tivemos o recorte étnico racial, de gênero e geracional. Não tivemos como foco apenas o 

contato com as mulheres cisgêneros e heterossexuais, também as transexuais e travestis que 

atuam no território.  

Destaca-se que, a princípio, os contatos com as mulheres partiriam por meio da 

representante da Associação Mulheres Guerreiras1, com a qual realizamos diversas tentativas 

de acesso, porém, todos sem sucesso. A partir disso, encontramos como possibilidade de 

acesso às trabalhadoras, indicações que poderiam ser realizadas pela equipe técnica da 

Instituição CEPROMM, situada no Jd. Itatinga.  Esta instituição fornece educação infantil em 

período integral, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, 

adolescentes e jovens de 06 a 24 anos. As pessoas atendidas não são apenas as moradoras do 

território e sim, todas as residentes na região Sudoeste do município. Apenas uma fração 

pequena de famílias referenciadas no serviço estão inseridas no trabalho sexual.  

A técnica nos apresentou um panorama amplo do Jd. Itatinga, que nos possibilitou 

maior reconhecimento do território e suas segregações. A sua mediação com as profissionais 

do sexo, se deu no contato com as trabalhadoras sexuais vinculadas à instituição e também, 

mulheres de referência no território. Realizamos diversos contatos com mulheres brancas, 

negras, jovens e idosas, porém, apesar dos agendamentos realizados, não tivemos o 

comparecimento de mulheres negras, impossibilitando a análise do recorte racial nos dados. 

Também, a técnica não possuía vínculo com trabalhadoras transexuais e travestis em razão da 

segregação territorial que limita suas relações com estas.  

O desejo era a realização de entrevistas com seis mulheres, porém, as dificuldades nos 

contatos e aceitações por parte das mulheres contatadas por meio dos indicativos da técnica, 

limitou essa possibilidade, não efetivando o número de entrevista propostas inicialmente. 

Acreditamos que esse fato decorreu das repercussões pelo contexto pandêmico que estamos 

vivenciando, o medo da exposição de si, suas vulnerabilidades e possibilidades de trabalho 

que poderiam surgir durante o horário proposto. Dessa forma, a pesquisa foi realizada com 

três mulheres cisgêneros, as quais identificamos a seguir,  

 
1 A Associação Mulheres Guerreiras de profissionais do sexo nasce em 2006, e vêm realizando atividades na 

região de Campinas desde então. Nos últimos três anos no dia 02 de junho a Associação realizou grandes eventos 

para o Dia Internacional da Prostituta (“Puta Dei”), assim como outras organizações coletivas de profissionais do 

sexo no Brasil (MENDONÇA, 2017, p. 1). 
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Nome Idade Cor Naturalidade Escolaridade Filhos 

Margarida 53 anos Branca Pontalina/GO 6ª série 2 

Gabriela 28 anos Branca Rio de Janeiro/ RJ 6ª série 4 

Rosa 61 anos Branca Tupã/SP 3ª série 3 

 

A pesquisa de campo foi realizada com a aplicação de entrevistas narrativas, que são 

“consideradas representações ou interpretações do mundo e, portanto, não estão abertas a 

comprovação e não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, pois expressam a verdade 

de um ponto de vista em determinado tempo, espaço e contexto sócio-histórico” 

(MUYLAERT et. al., 2014, p. 195).  

Possui como base a reconstrução dos acontecimentos sociais através do ponto de vista 

dos entrevistados, pois não tem como foco somente os fatos, mas também, os sentidos, 

sentimentos, significados e interpretações que os sujeitos possuem sobre a temática. “A 

narrativa trabalha com o suceder das coisas, mas não em um mero transcorrer, mas nos 

momentos significativos dos tempos nas vidas dos sujeitos (TEIXEIRA e PADUA, 2006, 

p.4). 

Utilizamos de questões exmanentes, as quais referem-se às indagações da pesquisa, 

que surgiram a partir da aproximação e aprofundamento do tema após a elaboração dos 

referenciais teóricos, o roteiro funciona como “ferramenta não estruturada, visando a 

profundidade, de aspectos específicos, a partir das quais emergem histórias de vida, tanto do 

entrevistado como as entrecruzadas no contexto situacional” (MUYLAERT et. al., 2014, p. 

194). Em razão da não estruturação, durante a entrevista as questões exmanentes se 

transformaram em imanentes que são “temas e tópicos trazidos pelo informante, elas podem 

ou não coincidir com as questões exmanentes” (ibidem, p. 195).  

As entrevistas ocorreram em uma média a duração de 1h30; duas foram realizadas no 

espaço da instituição (Gabriela e Rosa) e outra, na casa e local de trabalho da depoente 

(Margarida). As entrevistas foram gravadas e transcritas, todas com a devida autorização por 

meio do TCLE, que se encontra em anexo. 

Também utilizamos como instrumento de registro do percurso metodológico o diário 

de campo, tendo em vista “que envolve a articulação de proposições teóricas com a 

experiência empírica na produção de saberes contextualizados” (KROEFF; GAVILLON; 

RAMM, 2020, p. 465). Possibilitou realizar anotações sobre nossas observações e reflexões 

sobre as visitas no território que ocorreram às terças-feiras dos meses de agosto e setembro.  
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Nosso maior campo de observação esteve na rua em que a instituição CEPROMM está 

localizada, que coincide com a rua da Associação Mulheres Guerreiras e nessas observações 

foi possível verificar que as ações realizadas pela Associação foram limitadas durante os 

meses mencionados. Contudo, no período pandêmico foi utilizado seu espaço como posto de 

vacinação contra a COVID-192, em parceria com o Centro de Saúde do território.  

Como mencionado, a entrevista de Margarida foi realizada em sua casa e espaço de 

trabalho, o que nos exigiu circular nas ruas de outra maneira, ocasionando reflexões sobre as 

diferenças em transitar de carro e a pé no território. Ao transitar em um automóvel, a principal 

troca de olhares se dá com as profissionais do sexo, sendo perceptível olhares sedutores me 

vendo como possível cliente, mas também, olhares repressivos me identificando como 

concorrência. Já a circulação feita a pé, atrai olhares dos clientes, onde fui abordada como 

profissional do sexo. O primeiro contato ocorre com a lentidão do carro se aproximando, 

porém, como não dei continuidade à possível abordagem, o mesmo seguiu em sua busca.  

Após a coleta de dados das entrevistas e de campo, organizamos e sistematizamos o 

material para a construção das categorias de análise. Assim, foi realizada a análise dos dados 

coletados por meio do método de análise por categoria, composta por três etapas: a primeira 

correspondeu a pré-análise - a fase de organização; a segunda, a exploração do material a 

partir das unidades de registro e finalmente, a última etapa, o tratamento dos resultados e 

interpretação da classificação das categorias conceituais.  

As categorias encontradas foram a trajetória de vida, a inserção na prostituição e 

relações sociais; o cotidiano e as relações de trabalho e a violência estatal e patriarcal. 

Posterior à identificação das categorias, realizamos a sistematização dos achados da pesquisa, 

analisamos e referenciamos com a pesquisa bibliográfica e documental. 

Assim, o trabalho está subdividido em três capítulos, no primeiro aprofundamos as 

reflexões acerca da situação da mulher frente a cultura patriarcal, ocasionada pela dominação 

do homem sobre a mulher, conforme significado construído por Saffioti (2013), sendo aquele 

que reproduz e alimenta a desigualdade entre os sexos, culminando nos preconceitos e dando 

continuidade a práticas injustas nas relações sociais. Contextualizamos a construção histórica 

da prostituição no Brasil, dialogando com a dimensão do trabalho, que mesmo com os 

 
2 Devido ao alto número de pessoas infectadas em todos os continentes do mundo pela doença causada pelo 

coronavírus denominado SARS-CoV-2, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que o surto do novo 

coronavírus constituía em uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de 

alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional – pandemia. Vide: 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/oms-classifica-coronavirus-como-

pandemia Acesso em: 18 de ago. de 2021 

https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus
https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/oms-classifica-coronavirus-como-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/oms-classifica-coronavirus-como-pandemia
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avanços e conquistas das lutas dos movimentos sociais, continua invisível para o Estado e 

seus aparatos legais e jurídicos.  

No segundo capítulo realizamos o apanhado de leituras acerca da violência, 

dialogando com suas expressões atuais na sociedade brasileira, nos aproximando da temática 

da prostituição, onde destacamos os índices de violência no município de Campinas, com 

ênfase nas violências contra a mulher, buscando conhecer os espaços e rede de proteção 

social. Dessa forma, recortamos as informações coletadas para o Jardim Itatinga, 

apresentando e contextualizando a trajetória histórica, desde sua criação e o funcionamento do 

território.  

 Por último, apresentamos os resultados das entrevistas, pontuando as trajetórias de 

vidas, que são semelhantes diante da precarização do trabalho, da violência e nas razões de 

inserção na prostituição. Traçamos os diferentes tipos de relações de trabalho no campo de 

pesquisa, o cotidiano e as condições para execução da atividade profissional, destacando as 

modificações frente à pandemia da Covid-19. Finalizando a discussão, correlacionamos com a 

força motriz da violência na prostituição, o patriarcado, que além de condená-la no ponto de 

vista moral e dos “bons costumes”, é o causador de injustiças à negação de direitos destas 

mulheres cuja existência nunca deixou de ser fomentada pela própria sociedade que a 

condena.  

A dinâmica das relações e do trabalho que resultam em violência contra as 

profissionais do sexo não são pautadas em ações no campo das políticas públicas para este 

grupo. Buscamos então com este trabalho, contribuir para o desenvolvimento de novas 

pesquisas, ressaltando a importância dessa discussão no campo do serviço social, assim como, 

evidenciar a ausência do Estado em ações de combate a esse fenômeno.  
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2 PROSTITUIÇÃO: ELEMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS 

 

Analisar a prostituição é algo complexo e exige uma reflexão que abarque a 

constituição da sociedade patriarcal na dimensão de uma sociedade atravessada por relações 

sociais contraditórias estando presentes, especificamente no contexto brasileiro, o 

conservadorismo.  

Iniciamos nossa discussão acerca das relações sociais3 na sociedade capitalista, com 

enfoque em sexo, raça e classe4, afirmando que essa construção não procede de modo 

homogêneo ou linear. É formada por peculiaridades, as quais sofrem oscilações nos períodos 

históricos, conformando formações sociais distintas. “De uma formação social para outra, é 

comum observar diferenças e aproximações que as particularizam nas mais diversificadas 

dimensões da sociabilidade, isto é, dos modos de viver, agir e pensar” (NOGUEIRA e 

BEZERRA, 2018, p. 158).  

Para compreender tal construção, é importante identificar os traços históricos da nossa 

formação como sociedade, desde os primórdios da instauração da família, do Estado e da 

propriedade privada. Além da indispensável discussão acerca da classe trabalhadora nas 

particularidades da realidade brasileira.   

Consideramos que o recorte das relações sociais de sexo e de raça/etnia são elementos 

indispensáveis para entender a exploração do mundo do trabalho e a construção de uma 

sociedade conservadora, racista e machista. Que desde os primórdios inclui a prostituição em 

pautas que buscam sua criminalização, marginalização e condenação, invisibilizando essas 

mulheres inseridas no trabalho sexual.  

Em nosso recorte da temática, salientamos a concepção que funda nossas análises: a de 

que a prostituição se coloca na dimensão do trabalho. Assim, realizamos uma reflexão teórica 

com a retomada do processo histórico de luta e reconhecimento desta categoria profissional. 

 

 
3 Relação social é, em princípio, uma tensão que atravessa o campo social. Não é alguma coisa passível de 

reificação. Essa tensão produz certos fenômenos sociais e, em torno do que neles está em jogo, constituem-se 

grupos de interesses antagônicos (KERGOAT , 2009, p. 71). 
4 Torna-se pertinente o retorno da discussão à consubstancialidade, pois implica uma forma de leitura da 

realidade social, que interage e estrutura-se a totalidade do campo social (KERGOAT, 2010). Analisar 

isoladamente ou de forma matemática, não implica na compreensão do todo, conforme Cisne (2014), “apenas a 

análise de classe limita a uma visão economicista não é suficiente, ao contrário, muitas vezes, comete-se 

equívocos de não considerar a diversidade humana em sua totalidade. Da mesma forma, apenas a análise da 

condição de sexo seria insuficiente sem considerar a classe e a raça. Assim como a raça sem o sexo e a classe, 

também não corresponde a análise das desigualdades em sua dinâmica, complexidade e totalidade. Ou seja, não 

há como isolar nenhuma dessas dimensões umas das outras” (p. 86). 
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2.1 A instauração do patriarcado 

Chaves et. al. (2019) ressaltam que o desenvolvimento e fortalecimento do sistema 

patriarcal como base material e econômica, possui uma relação de simbiose, passando da 

forma de organização coletiva da sociedade para uma organização fundada na propriedade 

privada, regulando e mantendo a divisão desigual das necessidades humanas. 

Engels (2012), em sua análise aponta três momentos para a instauração da família, da 

propriedade privada e do Estado: a) Selvagem: o período em que predomina a apropriação de 

produtos da natureza, prontos para ser utilizados; b) Barbárie: o período em que aparecem a 

criação de gado e a agricultura e se aprende a incrementar a produção da natureza por meio do 

trabalho humano; c) Civilização: período da indústria propriamente dita e da arte (p. 3).  

No período nomeado como selvagem, a produção dos alimentos e itens necessários de 

sobrevivência se dava apenas para as necessidades diretas; as trocas dos excedentes 

aconteciam em momentos particulares. Já na barbárie, nos deparamos com a propriedade 

baseada no gado, apresentando uma produção excedente e verifica-se a divisão do trabalho 

entre os povos pastores e as tribos, instaurando dois diferentes graus de produção, implicando 

em condições para uma certa regularidade de troca. Ainda na barbárie, a divisão do trabalho 

tem na sua construção, a divisão entre a agricultura e o artesanato, proporcionando “objetos 

fabricados diretamente para a troca, e a elevação da troca entre produtores individuais à 

categoria de necessidade vital da sociedade” (ENGELS, 2012, p. 59). 

Com a civilização, consolida-se e intensifica-se as divisões de trabalho existentes, 

ressaltando as diferenciações entre cidade e campo (de forma que possibilitou que a cidade 

iniciasse a dominação econômica do campo) introduzindo uma terceira divisão do trabalho, 

com “uma classe que não se ocupa da produção e sim, exclusivamente, da troca dos produtos” 

(ibidem, p. 59). Lembrando que, nesse processo histórico possui-se o período da manufatura, 

onde inicia-se a transformação da ligação direta da ferramenta manual do trabalho, dando 

espaço para o trabalho em máquinas.  

A industrialização que surge com o sistema capitalista apresenta como resultado o 

aumento das discrepâncias sociais entre os sexos, pois, a partir do momento em que a 

propriedade privada se inicia, a monogamia e o direito paterno passam a predominar. No 

mesmo cenário se institui como forma de controle da mulher, a monogamia, a qual vem “para 

assegurar a fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos” (ENGELS, 

2012, p. 79), representando uma lógica privada e individualista. A monogamia também é 

instaurada como forma de garantia por mais força de trabalho, auxiliando na produção de 

riquezas das famílias.  
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Para Saffioti (2013), o processo de instauração do patriarcado5 ocorre anterior ao 

capitalismo, porém, no modo de produção capitalista, as condições das mulheres são 

extremamente adversas, 

No processo de individualização inaugurado pelo modo de produção capitalista, a 

mulher contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão: no nível 

superestrutural era tradicional uma subvalorização das capacidades femininas 

traduzidas em termos de mitos justificadores da supremacia masculina e, portanto, 

da ordem social que a gerara; no plano estrutural, a medida que se desenvolviam as 

forças produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das 

funções produtivas, ou seja, perifericamente situada no sistema de produção 

(SAFFIOTI, 2013, p. 65). 

 

Assim, duas características marcaram as bases da constituição do patriarcado: a) a 

produção do excedente econômico, assim como da propriedade privada e a constituição da 

família monogâmica, através da qual a mulher perde sua autonomia e passa a existir em 

função da família; b) a descoberta dos papéis dos homens no ato da fecundação, já que antes 

consideravam um poder das mulheres e, por essa condição, elas eram vistas como seres 

poderosos e mágicos (SAFFIOTI, 2015). 

Saffioti (2015) avança em suas análises quanto às relações de poder embasadas na 

sociedade patriarcal. A autora completa: “há uma estrutura de poder que unifica três ordens - 

de gênero, de raça/etnia e de classe social -, embora as análises tendam a separá-las” 

(SAFFIOTI, 2015, p. 134). Trata-las de forma “adicional” é uma segmentação positivista, 

portanto, é necessário compreendê-las como um “nó”, de maneira consubstancial, para se 

obter uma análise dialética. Ressalta-se que não é um nó de imbricação, mas o nó ontológico, 

referindo-se as formas de ser do ser.   

Compreendemos que não é possível analisar as relações de poder em uma ótica 

matemática, pois não são somáveis ou sobrepostas, mas sim conformadas e estruturam-se de 

forma consubstancial e coextensivas (CISNE, 2014). Isto implica que o capitalismo, o 

racismo6 e o patriarcado organizam-se de forma dialética e mútua, estando imbricados e 

coextensivos, de forma que uma análise apartada se torna inviável, visto o poder estruturado, 

com desiguais inserções entre homens e mulheres, negras/os e brancas/os. 

 
5 Combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem e comando). Essa raiz de duplo sentido se 

encontra em arcaico e monarquia. Para o grego antigo, a primazia no tempo e a autoridade são uma só e a mesma 

coisa. Designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o poder é 

dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de “dominação masculina” ou de opressão das mulheres. Essas 

expressões, contemporâneas dos anos 70, referem-se ao mesmo objeto, designado na época precedente pelas 

expressões “subordinação” ou “sujeição” das mulheres, ou ainda “condição feminina” (DELPHY, 2009, p. 

173,174).  
6 Para Almeida “o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se 

manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para 

indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam” (2018, p. 25). Nessa perspectiva é que negras e 

negros são afetadas/os por um processo de subvalorização e superexploração. 
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O patriarcado e o racismo são sistemas de dominação e exploração sobre os quais o 

capitalismo se estruturou. O patriarcado é embasado por uma lógica heterossexista7, que se 

demonstra no controle sobre os corpos, em especial, na sexualidade e no trabalho das 

mulheres de todas as raças/etnias e camadas sociais. Conforme afirma Cisne (2014), 

O patriarcado, embora atinja de forma estrutural a sociedade, dirige suas implicações 

centralmente às mulheres; há, contudo, outros sujeitos que ao transgredirem o 

“modelo” patriarcal do “macho” também sofrem suas opressões. Todos eles, porém, 

são associados pejorativamente ao sexo feminino. Ainda que atinja outros sujeitos, a 

lógica que estrutura o patriarcado é de privilégio e dominação masculinos 

relacionados à subalterninzação e à inviabilização das mulheres e do que é associado 

ou considerado e identificado como feminino, permeia a construção social do sexo 

feminino (p. 43). 

 

Federici (2017) expõe que o capitalismo está intricadamente ligado ao racismo e ao 

sexismo e não se trata exclusivamente de uma forma de produção. Podemos observar que é 

um amplo e complexo processo histórico-social e político-econômico. Barroso (2018) 

complementa que há uma imbricação entre esses sistemas sem uma divisão entre a exploração 

capitalista e a opressão patriarcal e racista, pois fazem parte de um mesmo processo 

multidimensional. Vale ressaltar que o capitalismo não concebeu a inferiorização social das 

mulheres, mas potencializou e manteve a desigualdade entre os sexos. 

Kergoat (2010) complementa afirmando que este “não pode ser desatado no nível das 

práticas sociais, mas apenas na perspectiva da análise sociológica” (p. 94), pois esses sistemas 

geram opressão, dominação, exploração e principalmente a desigualdade de gênero.  

Piscitelli (2002) apresenta uma alternativa, na qual compreendemos como a mais 

concreta, afim de sanar as desigualdades de gênero e opressões advindas do patriarcado. A 

opressão da mulher não se dá de forma naturalizada, sendo possível opor-se a isto. “Poderiam 

ser superadas através da instauração de uma forma de organização social mais desenvolvida, 

numa sociedade sem classes, por exemplo, no socialismo” (p. 10).  

Sabendo que a cultura é fator fundamental na reprodução do domínio do homem sobre 

a mulher, cabe ressaltar que esse determinante fator da vida social pode ser modificado 

perante profundas reivindicações, esforços, debates e protestos, pois sem a luta por revolução 

não há transformação. É necessário dar um fim às influências machistas que definem a 

maneira de viver, pensar e agir da mulher. É preciso dar o ponto final na concepção da mulher 

como um ser inferior destinado a servir, sem liberdade e governada pelo homem, através de 

pensamentos e atitudes primitivas e pré-históricas. 

 
7 Heterossexismo: forma ideológica de naturalização dos sexos que organiza, estrutura e dissemina a 

heterossexualidade como a prática supostamente correta e única possibilidade aceitável de expressão e vivência 

afetivo-sexual (CISNE, 2018, p. 44). 
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Schmitt (2016) afirma que estamos diante de uma situação complexa e de abrangência 

mundial que envolve concepções culturais, sociais e também políticas. Não se trata de uma 

discussão simplificada e com afirmações da necessidade de luta contra o machismo, mas 

sobretudo, conhecer, de forma mais densa, as potencialidades e limitações que as mulheres 

vivenciam neste contexto de extrema desigualdade. Em uma sociedade em que o poder é 

construído sobre o homem, branco, detentor dos meios de produção e heterossexual, assim 

como Saffioti (2013) aponta, é imprescindível debater acerca destas manifestações de poder. 

 

 

2.2 O papel das mulheres em uma sociedade conservadora 

Correlacionada com a constituição da família patriarcal e monogâmica, a 

heterossexualidade foi imposta como norma, de forma que a homossexualidade foi associada 

como fenômeno transgressor sendo o principal objetivo da família monogâmica a manutenção 

da propriedade privada e qualquer sexualidade que não possuísse como finalidade a 

reprodução, era negada e reprimida socialmente (CHAVES et. al., 2019). 

Essa relação de poder é vista no âmbito familiar, tendo em vista que o espaço privado 

e público é interligado. A família como identificamos hoje, especificamente no Brasil, não é 

senão, fruto de uma longa e lenta transformação.  

Como mencionado, Engels (2012) apresenta tais diferenças no processo de instauração 

da propriedade privada e do Estado, afirmando que no período de passagem entre a fase 

média e a fase superior da barbárie, foi constituído o predomínio do homem, tendo como 

desígnio, a procriação dos filhos e formas mais rígidas nos laços conjugais, os quais não 

poderiam ser rompidos por vontade da mulher. Para as mulheres, a exigência é que se “tolere 

tudo isso e, por sua vez, guarde uma castidade e uma fidelidade conjugal rigorosas” 

(ENGELS, 2012, p 17).  

Para compreendermos as raízes do modo pelo qual a mulher é explorada, é preciso 

compreender o sistema produtivo de bens e serviços e o papel da mulher na estrutura familiar 

na qual desempenha funções consideradas naturais. 

A construção das relações matrimoniais se dá em dualidade, “de um lado a 

monogamia, de outro, o heterismo” sendo este “uma instituição social como outra qualquer 

que mantém a antiga liberdade sexual em proveito dos homens” (ENGELS, 2012, p. 19). Para 

as mulheres sobram dois lugares: ser a que aceita e se cala ou aquela que é estigmatizada, não 

sendo possível sua inserção no matrimonio. A negativa quanto a essas práticas e sua 

responsabilidade não se dirige contra os homens, mas sim contra as mulheres, as quais “são 
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desprezadas e repudiadas, para que se proclame uma vez mais, como lei fundamental da 

sociedade, a supremacia absoluta do homem sobre o sexo feminino” (ENGELS, 2012, p. 19).  

Na maioria dos casos, é o homem que tem que ganhar os meios de vida, alimentar a 

família, pelo menos nas classes possuidoras; e isso lhe dá uma posição dominadora, 

que não exige privilégios legais especiais. Na família, o homem é o burguês e a 

mulher representa o proletário. No mundo industrial, entretanto, o caráter específico 

da opressão econômica que pesa sobre o proletariado não se manifesta em todo o seu 

rigor senão quando suprimidos todos os privilégios legais da classe dos capitalistas e 

juridicamente estabelecida a plena igualdade das duas classes (ENGELS, 2012, p. 

22).  

 

Devreux (2005) explica que com a “divisão sexual do trabalho ou do poder, há criação 

e reiteração de categorizações sexuadas” (p. 568). Essas categorizações estabelecem como 

verdades, as definições sociais: os espaços e funções que são de homens e quais são de 

mulheres. “Estabelecer, também, o que é normal para uma mulher e o que não o é; estabelecer 

o que é possível para uma mulher e o que não o é; estabelecer o que é socialmente aceitável e 

o que é desvalorizável” (p. 569).  

Logo, o que é desvalorizável a uma mulher, torna-se viril ao homem e socialmente 

aceito, como algo pertinente ao biológico masculino. Essas categorizações possibilitam 

determinar os espaços das mulheres, sendo imposto o papel doméstico e o do cuidado. 

Podemos observar isso quando verificamos profissões que são correlacionadas aos cuidados, 

áreas como: enfermagem, serviço social, trabalhos de limpeza, recepções, entre outras. Já aos 

homens, é designado profissões que envolvem garra e muitas vezes, associadas ao controle e 

autoridade, isso é nítido quando vemos a divisão sexual dentro da política, de áreas como o 

direito, engenharia e até mesmo, quando se trata de pesquisas.  

Para isso, a família patriarcal exerce um papel ideológico extremamente importante, 

em manter essas categorizações, reforçando e disseminando o conservadorismo, pois mantêm 

em sua estrutura os valores conservadores. Por exemplo, desde muito cedo as crianças passam 

por essa concepção posta na sociedade de classes. E com isso, conta com a reprodução na 

vida adulta, reforçando a identidade social da mulher, assim como a do homem, estabelecida 

pelas diferenças nas categorias de sexo. A sociedade estabelece os campos em que podem e 

devem ser ocupados por mulheres, da mesma forma como escolhe os terrenos em que o 

homem pode atuar. 

O conservadorismo se manifesta com ataques racistas, heteronormativos e patriarcais, 

colocando em pauta o controle do corpo, da sexualidade e de comportamentos, impondo suas 

formas de organização, de trabalho e de família. Da mesma forma, o modelo adequado à 

mulher: o lugar da maternidade e do cuidado, reforçando o controle sobre seu corpo e 

sexualidade. 
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Ter a compreensão da imposição desses papéis e espaços torna-se fundamental para a 

análise da construção social da prostituição no Brasil. Uma profissão que luta para o 

rompimento desta imposição de papéis, não tendo o sexo e seus corpos utilizados na produção 

e reprodução da vida, mas sim como trabalho, o que tensiona os valores assentados no 

conservadorismo e nos “bons costumes”, ditados pela família tradicional brasileira.  

 

 

2.3 Prostituição brasileira: o rompimento dos “bons costumes” 

No Brasil, a colonização foi constituída a partir do modelo escravista e patriarcal, 

“expressa na origem da propriedade privada” (CISNE, 2018, p. 77), sendo traços 

característicos, a dominação e exploração das mulheres, primeiro as índias e, posteriormente 

as negras. Não havia um olhar para estas como humanas, mas como propriedades e objeto, 

com a função de reprodução da força de trabalho, marcada por relações assentadas no 

autoritarismo, no patrimonialismo, no clientelismo, no racismo, que combinam entre si, como 

marcas em nossa formação histórica. Essa mesma força de trabalho que foi fundamental para 

a acumulação, tornou-se obstáculo para a industrialização, tendo em vista que para seu 

crescimento exigia um mercado consumidor maior.  

Recuperar os processos históricos da prostituição em nosso país implica em desafios, 

tendo em vista que essa faz parte, de modo indissociável, das transformações sociais e que, 

nessa trajetória, sempre foi silenciada e invisibilizada. Sabemos que a prostituição feminina 

está presente em grandes e pequenas metrópoles, de forma que, em cada época, as trajetórias, 

os motivos e o contexto social se diferenciam (SILVA, 2008).   

Ribeiro (1995) apud Cavour, (2011) expõe que a prostituição tem suas raízes no Brasil 

desde o período colonial. As mulheres escravizadas (primeiro as indígenas, posteriormente 

indígenas e negras), além de servirem sexualmente aos “seus senhores” de maneira forçada, 

também se prostituíam como caminho à sobrevivência, diante a pobreza existente 

(FERREIRA, 2004). Não muito diferente do que aconteceu na metade do séc. XIX, com altos 

índices de desemprego a prostituição torna-se um caminho também para sua sobrevivência 

(CAVOUR, 2011; ENGEL, 1989). 

A prostituição surgiu no Brasil somente a partir da colonização portuguesa, na 

conjuntura da expansão do capitalismo, tendo em vista que, durante o período em 

que apenas comunidades indígenas habitavam o País, não havia condições propícias 

ao aparecimento da prática pois a propriedade privada ainda não era conhecida. Com 

a chegada dos portugueses, o País adquiriu todas as características de uma sociedade 

de classes, com a presença da família, da propriedade privada e, consequentemente, 

da prostituição (MACHADO, 2017, p. 17). 
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No final do séc. XIX e início do séc. XX a prostituição ganhou espaço na sociedade 

brasileira, sendo a prostituta considerada uma figura pública, que comercializava o corpo, 

mantendo longe os sentimentos de afeição e prazer (RAGO, 2008 apud CAVOUR, 2011). 

Para os homens, o consumo do sexo nas casas de prostituição era visto de forma positiva, 

viril, mas as mulheres trabalhadoras deste espaço eram “tidas pelo discurso médico e pela 

sociedade em geral como “loucas”, “anormais” ou ainda “degeneradas natas” (MACHADO, 

2017, p. 20). Neste período, o exercício profissional se dava em locais afastados dos grandes 

centros, já que, a prostituição se mostrava contrária à construção social estabelecida pela 

família tradicional e conservadora, pautadas em um discurso moralista.  

A narrativa histórica demonstra a identidade social da mulher prostituta, construída 

como condição transgressora de regras e normas estipuladas pela sociedade para o exercício 

da feminilidade (GUIMARÃES e MERCHÁN-HAMANN, 2005), com isto, carregada de 

preconceitos. Essa atividade profissional, cujo exercício remonta à antiguidade, é condenada 

do ponto de vista moral ou dos “bons costumes”. Consideramos este moralismo superficial o 

causador de injustiças à negação de direitos destas mulheres cuja existência nunca deixou de 

ser fomentada pela própria sociedade que a condena. 

A prostituição se apresenta de diferentes formas, desde a escravidão sexual até a 

prostituição de alto luxo passando pela atividade como forma de sobreviver à pobreza. Assim 

torna-se “difícil desvelar quem são as profissionais do sexo, traçar um perfil homogêneo ou 

caracterizar os motivos que levam alguém a tornar-se prostituta” (SILVA e SAMPAIO, 2014, 

p. 90). Isso se dá de forma complexa e intrínseca que dificulta a identificação de quais são as 

reais determinações do fenômeno da prostituição. Porém, a compreendemos como prática 

consciente da negociação/troca do corpo por dinheiro ou por outra compensação financeira 

e/ou material, com a possibilidade de infinitos parceiros e de experiencias sexuais diversas 

(VIEIRA, 2016; SILVA e SAMPAIO, 2014). 

No século XIX, a prostituição possuía como função social evitar estupros e mesmo, 

justificadas para proteger as mulheres “honradas” dos desejos masculinos. Dessa forma, em 

uma visão extremamente machista e conservadora, a existência de bordéis se colocou como 

indispensáveis, pois os homens não poderiam ficar sem sexo, sendo os bordéis necessários 

para a manutenção da ordem social. Estes argumentos se colocavam legitimados em uma 

sociedade patriarcal, sendo o instinto sexual para o homem como algo “naturalizado”, já para 

mulher “reprimido” e no âmbito doméstico (SILVA e SAMPAIO, 2014).  

Machado (2017) afirma que “a imposição do papel doméstico e de procriação de filhos 

às mulheres se acentuou, de forma que aquelas que não seguissem tal padrão eram taxadas de 
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prostitutas” (p.12). A autora compreende que para as mulheres que não exerciam este papel e 

nem se encontravam em relacionamentos monogâmicos, a prostituição tornava-se uma 

escolha. Retomando a dimensão patriarcal observamos que a mulher está predestinada ao 

casamento e ao cuidado do outro, porém, quando escolhe livremente traçar seus caminhos 

diferente dos impostos, é taxada e reconhecida como transgressora.  

Com a ascensão do cristianismo, no período da Idade Média, foi fortalecida a 

dicotomia entre mulheres boas e más e, a partir da associação da prostituta à imagem 

da figura bíblica Maria Madalena, a prostituição passou a ser considerada um pecado 

e uma ameaça à sociedade tida como ideal. O cristianismo se tornou o credo oficial 

da cultura ocidental e seus ensinamentos apontavam para a condenação dos atos 

sexuais. O sexo no casamento deveria se destinar somente à procriação, já o sexo 

apenas por prazer ou o extraconjugal eram eminentemente reprováveis 

(MACHADO, 2017, p. 13). 

 

Neste contexto, está presente um conjunto de apagamentos impostos às mulheres, 

dentre estes, o desejo sexual e a livre expressão de sua sexualidade demarcando injustiças que 

tem raízes nas desigualdades de gênero. As mulheres são divididas em grupos: as vinculadas à 

ideia de pureza, modéstia e honra; e as prostitutas, um rol de atributos declaradamente 

machistas. 

Os reflexos gerados pelo machismo estão enraizados devido ao sistema patriarcal 

expostos nas relações de gênero. Porém, sabemos que “à medida que as sociedades 

humanas evoluíram, as formas discriminatórias contra a mulher também se transformaram, 

tornaram-se refinadas, sofisticadas, mas nem por isso menos inadmissível” (SCHMITT, 2016, 

p. 3).  

Com a prostituição não é diferente, houve mudanças e alterações em sua função 

(SILVA e SAMPAIO, 2014). Não mais se mantém para o combate a homossexualidade e/ou 

estupros, passando a existir como mercado do sexo, o qual abrange diversas formas de 

relações de trabalho, sendo a prostituição uma delas (PISCITELLI, 2005). Porém, essas 

transformações não alteraram a visão conversadora e machista que permeia a prostituição, 

mesmo que de forma mais refinada e sútil, ainda potencializa a submissão do corpo da mulher 

ao homem. 

Pelo fato de a prostituição utilizar-se do sexo sem correlação à reprodução, tais 

mulheres foram e ainda são perseguidas. Tendo em vista a impossibilidade desse sistema 

conservador ter o controle sobre seus corpos e sua liberdade sexual, essas mulheres são 

estigmatizadas e identificadas como o “mal necessário” para a regulação das relações sociais.  

Goffman (1981) aborda como conceito de estigma “a situação do indivíduo que está 

inabilitado para a aceitação social plena” (p. 7), sendo uma forma de designação social com 



27 

 

traços associados a conotações negativas, funcionando como algo pejorativo; as pessoas os 

possuem, de forma socialmente construída (GOFFMAN, 1981).  

No âmbito da prostituição, o estigma é dado através de um dilema moral, onde “as 

mulheres que alugam seus corpos para que homens tenham prazer são desqualificadas, 

enquanto os homens que buscam por prazer são apoiados e ainda têm como justificativos a 

insígnia da masculinidade” (SCANTAMBURLO, 2018, p. 9).  

O estigma com as profissionais do sexo potencializa a desigualdade de gênero, bem 

como, legitima a violência. A desigualdade aqui citada, não é tratada por um viés moral, mas 

como crítica à continuação desse sistema, que coloca a mulher em lugares de controle e em 

constante exposição à violência. Machado (2017) afirma que “regras e leis eram criadas para 

controle da prostituição, inclusive da vida privada das prostitutas” (p.14), tal afirmação, 

permeia até os dias de hoje.  

Como afirma Lagenest (1975), quanto mais patriarcal for a estrutura da sociedade, 

maior será a diferença entre a moral sexual do homem e da mulher, assim, maior também será 

o poder do homem sobre a mulher, que é obrigada a servi-los pelo prazer. Nestas relações, o 

sexo como uma tática cultural, pode tanto desestabilizar o poder masculino sobre a mulher, 

como também, reforça-lo (PISCITELLI, 2005).  

Como vimos, o sexo sempre foi objeto das mais diversas formas de controle, seja na 

forma sexual quanto no âmbito das relações sociais, de forma que, a prostituição não pode ser 

desconsiderada, tendo em vista sua participação intrínseca na história da humanidade.  

As relações de poder fundadas, principalmente entre e Igreja e o Estado no processo 

histórico, demarcaram a prostituição como mal necessário. Em um determinado viés é vista 

como poder, luxúria, riqueza, corrupção e privilégios e, por outro, submissão, exploração 

física e econômica, ausência total de direitos, penas corporais e estigmas. Porém, apesar de 

todas as justificativas utilizadas e/ou estímulos para a sua proibição, seu exercício nunca 

deixou de existir, mesmo sem dados estatísticos possíveis de quantificar as profissionais.  

Silva (2018) relata que apesar de todas as considerações acerca da prostituição, as 

pessoas inseridas neste contexto são “ignoradas, vitimizadas e subjugadas” (p. 1). Essa 

afirmação não se dá por um viés moralista, pelo contrário, a autora complementa afirmando 

que ao longo da história, as profissionais do sexo, como mulheres, são vistas como as que 

ocasionam vergonha a seus familiares, sendo identificadas como sujas e corrompidas.  

É justamente esse conteúdo, de cunho valorativo, construído pelo discurso do 

masculino, a partir da ótica do outro, que contribui para que as prostitutas continuem 

vivendo marginalizadas e recriminadas pela sociedade, ao mesmo tempo em que seu 

número aumenta exponencialmente (SILVA, 2018, p. 16). 
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Compreendemos a importância de uma visão e compreensão crítica acerca da 

prostituição, não como fruto de uma visão moralista, que tem como base os valores impostos 

na sociedade estruturada pelo patriarcado e um modelo de sexualidade masculina que 

transforma os homens em demandantes de sexo e a prostituição como uma possibilidade de 

garantia de acesso aos corpos femininos. 

Apesar de, no Brasil, a prostituição não ser uma atividade ilegal, as mulheres inseridas 

nesse âmbito se encontram em uma linha tênue: a legalidade e a imoralidade e criminalização, 

onde são reconhecidas como transgressoras dos padrões. Assim, a estas recaem violências e 

violações cotidianas justificadas pela condição a que se insere nesta lógica patriarcal e 

machista. Contudo, as mulheres profissionais do sexo possuem sua própria voz e lutas, dentro 

de diversos movimentos sociais, os quais vêm buscando a regulamentação e o reconhecimento 

da atividade como trabalho, assim como qualquer outro exercício profissional, com maior 

visibilidade em suas pautas buscando a ruptura da representação histórica construída de forma 

negativa.  

 

 

2.4 A dimensão da prostituição como trabalho  

O trabalho é a base material e histórica do ser social e o ponto de partida para 

explicitar as relações de dominação/exploração, assim como uma chave para vislumbrar a 

possibilidade de emancipação de homens e mulheres.  

Nas diferentes formas que o trabalho assume, durante o processo histórico, é resultado 

do ser humano modificando a natureza em seu processo de produção de vida. Trabalhar não é 

somente produzir; é também transformar a si mesmo. 

Lukács (1979/2013) identifica no trabalho a categoria a partir da qual se deve 

investigar a complexidade da sociabilidade como forma de ser, colocando o trabalho como a 

categoria fundante do ser social e que, em germe, contém todas as outras determinações.  

Compreendemos o trabalho uma forma que pertence exclusivamente ao homem.  Uma 

aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a abelha envergonha mais de um 

arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue, de 

antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de 

construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 

existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma 

transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural, seu 
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objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual 

tem de subordinar a sua vontade (MARX, 198, p. 142-143 apud NOGUEIRA, 2012, p. 7). 

À medida que o homem transforma a natureza o mesmo também se transforma, pois 

ao realizar o trabalho, o homem adquire novos conhecimentos e habilidades. O 

homem, através do trabalho, incorpora em seu desenvolvimento peculiaridades 

completamente distintas e inéditas da escala biológica (FARIAS et. al., 2015, p. 2). 

 

O trabalho passa por novas configurações, afetando não apenas o os modos de 

produção, mas também de relações sociais. Partimos do recorte histórico onde as pessoas 

deixaram de ser trabalhadores do campo para serem trabalhadores assalariados. Visto que, 

essa modificação perpassa de forma correlata com o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista. Onde,   

O modo de produção capitalista possui por ato fundante a relação de compra e venda 

da força de trabalho, no qual o trabalhador oferta sua única mercadoria – força de 

trabalho - ao capitalista que a utiliza para valorizar o capital. Nesta relação, o 

trabalhador objetiva o processo de trabalho para satisfazer necessidades alheias as 

suas. Isso significa que o trabalho antes realizado, direcionado para satisfazer os 

valores de uso, sofre uma reconfiguração sob a regência do capital, e passa a ser 

conduzido pela produção de valores de troca, adquirindo um caráter abstrato 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011 apud FARIAS et. al, 2015 p. 1). 

 

No capitalismo, a exploração não é eliminável, por conseguinte, as injustiças, 

desigualdades e opressões. Todavia, às mulheres há uma outra dimensão da desigualdade: a 

do patriarcado. O patriarcado, aqui entendido como um sistema de opressão, apropriação e 

exploração sobre as mulheres, fundido com o capitalismo e o racismo.   

Podemos então observar as expressões do patriarcado em um dos seus pilares 

estruturantes: a divisão sexual do trabalho se revela, não apenas na diferenciação entre 

trabalhos considerando feminismos e masculinos, mas, também, na hierarquização e 

desigualdades do acesso aos meios de produção, ao trabalho e à riqueza por ele produzida.  

Todas essas questões são visíveis quando realizamos o recorte no trabalho sexual, que 

majoritariamente, é executado por mulheres. Uma parcela se insere nessa categoria 

profissional em função de ter suas vidas marcadas pelas repercussões desse sistema que, 

apesar de reconhecer a prostituição como “a profissão mais antiga do mundo”, não a 

reconhece como trabalho.  

No Brasil, a visibilidade sobre a temática ocorre na década de 1990, porém, é somente 

“a partir do último quarto do século 20 que se assistirá a emergência de organizações 

integradas por prostitutas que reivindicam não só os direitos sociais de cidadania, mas 

também o reconhecimento da prostituição ‘como um trabalho como outro qualquer’” 

(RODRIGUES, 2009, p. 69). 
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Podemos verificar que a interface entre prostituição e trabalho é atravessada por 

desigualdades e assimetrias nas relações entre o sentido e o significado da categoria 

profissional. Como vimos, essas relações tem se baseado na discriminação social, 

principalmente no recorte de gênero e raça.   

A discussão sobre a prostituição como trabalho é carregada de tensionamentos: há 

divergências de pensamentos entre os movimentos sociais. As feministas radicais8 

compreendem a prostituição como um ato de submissão/escravidão da mulher, retirando sua 

condição humana, com a imagem de estar à venda, aumentando a opressão de gênero, 

tornando-se um objeto de dominação masculina. Já os movimentos feministas liberais9 

compreendem o exercício da prostituição como escolha, onde realizam a defesa do exercício 

dessa profissão como qualquer outra, acreditam que a liberdade do seu corpo está sendo 

respeitada (RODRIGUES, 2010).  

Na compreensão da prostituição como trabalho, tem-se aqui a relação de uma 

atividade econômica, refém à acumulação do capital. Do ponto de vista econômico não passa 

de uma prestação de serviços, moldada no formato de compra e venda. Existe uma negociação 

entre vendedor e comprador que comercializam o produto (sexo) (VIEIRA, 2016). Podemos 

analisar o sexo como a mercadoria de troca na relação profissional do sexo x cliente, em que o 

corpo se torna matéria prima, um instrumento necessário para essa relação se estabelecer.  

Ressaltamos que as mulheres sofrem uma exploração particular, ainda mais intensa do 

que a dos homens da classe trabalhadora, e que isso atende diretamente aos interesses 

dominantes (CISNE, 2018, p. 224). Com essa ótica, podemos observar que na temática da 

prostituição, isso se potencializa devido à exposição da mulher e sendo o homem seu maior 

consumidor. 

Dessa forma, não há como discutir prostituição sem adentrar na questão do corpo, o 

qual nos proporciona diversas possibilidades, tendo em vista que não se trata apenas de 

matéria, mas contém história de vida e processos sociais. Em relação à prostituição, a mesma 

possui o corpo como objeto de trabalho, sendo este marcado pelas expectativas de papeis 

determinados e fortemente ligado ao cumprimento do papel social da reprodução. As 

 
8 Compreende-se como uma vertente feminista que se baseia na afirmação que o cerne da desigualdade social em 

todas as sociedades se dá pelo patriarcado, a dominação do homem sobre a mulher. Não tendo este nome por ser 

um grupo extremista, mas por acreditar que as raízes de opressão se dão pela desigualdade supracitada. Para o 

feminismo radical, não adianta uma mulher se empoderar na individualidade, pois estruturalmente ela continuará 

sendo oprimida pelo machismo institucionalizado na sociedade patriarcal (REIF, 2019). 
7 O feminismo liberal está centrado no indivíduo mulher e em sua liberdade de escolhas e o lugar dos homens 

nessa linha de pensamento é ao lado das mulheres. Essa vertente tem como objetivo promover a igualdade entre 

homens e mulheres por vias institucionais de forma gradativa. O foco não é abalar as estruturas, mas sim inserir 

as mulheres dentro delas (REIF, 2019). 
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profissionais do sexo transgridem essa lógica burguesa e patriarcal vivenciando sua 

sexualidade, o que amedronta o sexo oposto, uma vez que se colocam na posição de controle 

no uso do próprio corpo.  

O aluguel do corpo, em uma ótica capitalista, contribui para a mercantilização do ser 

humano (SILVA e SAMPAIO, 2014), transformando-o de sujeito em apenas um objeto da 

indústria do sexo (CHARPENEL, 2012 apud SILVA e SAMPAIO, 2014, p. 98). O que torna 

importante salientar acerca da liberdade do corpo da profissional do sexo, na prática da 

prostituição. Como uma atividade econômica, ela se mantém por escolha das próprias 

mulheres ou dos homens? Como sabemos, o mercado capitalista funciona por meio da 

procura x demanda, assim, quanto maior a procura dos homens maior o ingresso e 

permanência na profissão. 

Assim, a crítica central está relacionada à sua coisificação, transformando o corpo 

como mercadoria, o que não acontece apenas na atividade da prostituição, pois em um regime 

capitalista, a exploração é recorrente a todos aqueles que vendem sua força de trabalho, 

independentemente de sua categoria profissional ou atividade econômica.  

A visão liberal aponta para o direito ao livre uso do corpo, mas é importante lembrar 

que esse “livre uso do corpo” pode não ser tão livre assim, pois, somos livres quando 

escolhemos o que fazer, quando fazer e com quem fazer. Sabemos que na prática da 

prostituição, a escolha se torna difícil, pois, muitas vezes, que escolhas estão no campo destas 

mulheres? A liberdade de escolha no capitalismo tem muito mais conotação ideológica do que 

real. Apesar de nem todas as prostitutas serem vítimas, não se pode afirmar que não existam 

vítimas neste meio (SILVA e SAMPAIO, 2014, p. 103).  

Torna-se de extrema importância analisar a prostituição como atividade econômica, a 

qual é perpassada por violências, desde a mercantilização e coisificação do ser humano, como 

o reforço do controle masculino sobre o corpo feminino. Análises nas quais não eximem a 

liberdade do uso do corpo da mulher como bem quiser, porém, tendo em vista que a violência 

de gênero, pautada em uma estrutura patriarcal, reverbera outras discussões, dentre essas, as 

violências que a essas mulheres estão submetidas. 

 

 

2.5 Invisíveis para o Estado: a luta pela regulamentação  

A ação de se prostituir não é o problema, mas sim a exclusão e violências a que essas 

mulheres estão passíveis de sofrer em função da falta de reconhecimento e desamparo legal, 

bem como, as consequências e a convivência social, o que também acarreta e gera as 
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desigualdades por elas vivenciadas (NUCCI, 2015). Neste cenário, tem-se presente a 

reivindicação dos direitos das profissionais do sexo para o exercício laboral de forma digna, 

com a efetivação e reconhecimento de sua cidadania (GUIMARÃES; MERCHÁN-

HAMANN, 2005). 

Antunes afirma que “a expansão do trabalho feminino tem se verificado, sobretudo no 

trabalho mais precarizado” (2003, p. 108); uma afirmação que não engloba apenas a 

prostituição, mas a inserção da mulher na maioria dos postos de trabalho. De forma que, a 

desigualdade entre os sexos, apesar da grande conquista dos espaços, ainda permanece o 

domínio do homem e as diferenças no trabalho. A prostituição, então, não se torna uma 

expressão de tal precarização desse trabalho? Essa indagação se dá, ao refletir sobre a 

regulamentação da profissão.  

Engels (2012) afirma que o Estado tem seu surgimento em meio ao conflito de classes, 

tendo a necessidade de conter tais atritos. “Por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, 

da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também 

em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da 

classe oprimida” (p. 62).  O Estado moderno se dá de forma representativa, sendo este, um 

instrumento que serve os detentores do meio de produção para exploração do trabalho 

assalariado.  

Para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes 

não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um 

poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o 

choque e a mantê-lo dentro dos limites da "ordem". Este poder, nascido da 

sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado 

(ENGELS, 2012, p. 61). 

 

Acerca do “risco social” ocasionado pelas profissionais do sexo, o Estado também tem 

sua função. Desde o final do século XIX no Brasil, o modelo de família conservadora 

permaneceu e cabia ao Estado, por meio de suas políticas higienistas, conter a prostituição. 

Essa intervenção se dá até a atualidade no desdobramento entre proibição ou regulamentação 

da atividade. O exercício da moralidade e do conservadorismo, ainda segue recolocando a 

pauta conservadora, sendo o controle dos corpos um campo de disputas importantes.  

Apenas na metade do séc. XX que as transformações históricas, juntamente com a luta 

e organização coletiva de pessoas inseridas na prostituição, possibilitaram o início da pauta 

acerca do reconhecimento do trabalho sexual. “Em margens atuais, discute-se fortemente o 

papel do Estado na condução do destino das pessoas que estão em situação de prostituição. 

Essas, a par de constituírem parcela integrante da sociedade, vivem em constante situação de 

invisibilidade” (ZVEITER, 2017, p. 11).  
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Será, a partir de 1970 no Brasil, a instauração de novos termos para se referir àquelas 

que exercem a prostituição, ressignificando a identidade social de tais pessoas, sendo 

nomeadas então de trabalhadoras sexuais e/ou profissionais do sexo (RODRIGUES, 2009). 

Esta é uma conquista de lutas realizadas pelos movimentos feministas que também ampliam o 

debate construído em torno da opressão feminina e da naturalização da desigualdade dos 

sexos.   

Apesar da conquista em relação ao termo, algumas lideranças têm buscado resgatar o 

termo “prostituta” como forma de luta e resistência contra os estigmas e preconceitos. 

Rodrigues (2009) traz a afirmação da presidente da Rede Brasileira de Profissionais do Sexo, 

que relata sobre o uso do termo prostituta como forma de “confrontar diretamente o 

preconceito e a discriminação, ao mesmo tempo em que valoriza as mulheres que sobrevivem 

da prostituição, sem eufemismos” (p. 2). 

Destaca-se que o reconhecimento legal acerca da prática do comércio sexual se 

manifesta pela omissão jurídica. Em nosso país, a atividade sexual não é criminalizada, 

quando a prostituição se dá de forma voluntária, porém, não é uma profissão regulamentada. 

O sistema proibicionista pondera a prostituição como crime e ato ilícito e defende a 

erradicação deste trabalho e como ato final, a repressão. Ou seja, reprime a execução de 

serviços sexuais e todas as práticas relacionadas à prostituição. Isso se dá, principalmente em 

países com fortes posicionamentos religiosos e conservadores, onde cabe ao Estado, realizar a 

regulação moral pública (ZVEITER, 2017), com a prostituição sendo reconhecida pelo viés 

moralista. Conforme afirma Nucci (2015), neste sistema a prostituição é vista “como um 

grave atentado os direitos humanos, uma clara manifestação da violência contra as mulheres e 

um símbolo inequívoco de exploração sexual” (NUCCI, 2015, p. 79).  

Já no abolicionismo, a criminalização não está na ação em si, mas a ilegalidade é vista 

na efetivação de lucros com a execução laboral alheia. As profissionais do sexo são vistas 

como vítimas, tendo seu reconhecimento de inserção na prostituição como derivação de uma 

determinação social, sendo esta encontrada em vulnerabilidade/risco social (ZVEITER, 

2017). 

Esse se subdivide em proibicionistas e liberais. Os proibicionistas não reconhecem 

de nenhuma forma a proposta de profissionalização, posto que isso implicaria em 

questões jurídicas e morais. Assim, podemos entender que os sistemas abolicionistas 

são uma mescla de abolição do regime geral de prostituição e mantém a proibição 

através de medidas coercivas em nível local (QUEIROZ; PRIMO, 2016, p. 5). 

Por outra via, o sistema regulamentarista considera a prostituição como uma atividade 

inevitável, a qual possui sua construção histórica em muitos períodos. O sistema se baseia no 

livre consentimento e na autodeterminação da trabalhadora, sendo reconhecido como um 
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exercício livre e com espontaneidade, colocando-o como venda de mão de obra, como 

qualquer outro trabalho. “Tem por finalidade legalizar a prostituição, dar-lhe benefícios como 

a outro trabalhador qualquer, registrando os trabalhadores do sexo e fiscalizando suas 

atividades” (NUCCI, 2015 p. 79). Nas localidades onde é admitido este sistema, a prostituição 

perpassa pelas mesmas obrigações e direitos trabalhistas, assim como outras categorias de 

ocupações laborais. Isso se concretiza, não apenas para as profissionais, mas para os locais de 

comércio sexual que deve seguir as orientações previstas em lei (ZVEITER, 2017). 

Em nosso país, no âmbito legal, consta no capítulo V do Código Penal “criminalizar 

práticas relacionadas à prostituição.  Ainda trata do “lenocínio e do tráfico de pessoas para 

fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual” (MACHADO, 2017, p. 59). Isso 

está previsto desde 1942, com a descriminalização da prostituição. Segundo o Código Penal, o 

ato ilegal está na indução ou atração de pessoas à prostituição; o funcionamento de 

estabelecimentos do comércio sexual, assim como lucrar sobre a atividade laboral do outro, 

conforme os art. 228 a 230 do CP (BRASIL, 1940).  

As limitações jurídicas de enquadramento da prostituição, variam de acordo com a 

regulação do sistema adotado na sociedade, conforme vertente criminológica adotada em cada 

país (ZVEITER, 2017).  

Desde sua descriminalização, a prostituição apresentou avanços no reconhecimento 

social, assim como a instituição da categoria na CBO (nº 5198-05) tendo seu marco em 2002, 

localizada no grupo de “prestação de serviços”. A CBO possui o “intuito de identificar as 

ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registos administrativos 

e domiciliares, cujos efeitos são de ordem administrativa e não se estendem às relações de 

trabalho” (ZVEITER, 2017, p. 44). Ou seja, o aparato e ganhos em direitos trabalhistas para 

estas profissionais se daria pela regulamentação.  

Traduz o reconhecimento por parte do MTE da “profissional do sexo” como uma 

trabalhadora e inovou ante o modelo tradicionalmente adotado no país para o 

enfrentamento da questão da prostituição. A medida foi ao encontro da posição 

defendida pelo movimento de prostitutas de retirar tudo o que diz respeito à 

prostituição do Código Penal, tratando as questões relacionadas à atividade, na 

esfera da legislação trabalhista (RODRIGUES, 2009, p. 13). 

 

Com o reconhecimento na CBO, há possibilidade das trabalhadoras se filiarem ao 

INSS como autônomas. Através da contribuição assídua ao INSS, estão previstos benefícios 

previdenciários, como aposentadoria, bem como auxílio doença e salário maternidade. “Isso é 

possível porque a Lei 9.876/99 alterou a redação do Art. 12 da Lei 8.212/91, de modo que as 

prostitutas passaram a se enquadrar no rol de segurados obrigatórios da Previdência Social 

enquanto contribuintes individuais” (MACHADO, 2017, p. 65). 
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Como supracitado, o reconhecimento da profissão na CBO é considerado um avanço e 

um ganho proveniente dos movimentos sociais, assim como, as tentativas de regulamentação 

da profissão no Brasil. Nosso objetivo não é se debruçar a fundo em cada texto dos Projetos 

de Lei, porém, torna-se extremamente relevante a compreensão básica de cada um, para uma 

discussão mais ampliada. 

As tentativas não são recentes, o primeiro Projeto de Lei foi sugerido em 1997, 

iniciativa do Deputado Wigberto Tartuce. O PL, de número 3.436/1997 traz em seu texto a 

“regulamentação das atividades exercidas por pessoas que praticam a prostituição em 

desacordo com os costumes morais e atentatórios ao pudor”, caracterizando a profissional do 

sexo como uma pessoa com idade superior a 18 anos, que obtém remuneração através da 

venda do seu corpo ou alguma atividade que há ganho no comércio sexual (BRASIL, 1997). 

“Facultava a inscrição dos profissionais na Previdência Social, na qualidade de autónomos e 

obrigava ao cadastramento em unidades de saúde para a realização de exames mensais, com o 

objetivo de prevenir doenças sexualmente transmissíveis” (ZVEITER, 2017, p. 44). Mesmo 

sem o avanço desse projeto de lei, houve um avanço a partir desta iniciativa, que foi a 

inclusão da prostituição na CBO, conforme mencionado.  

Em 2003, um novo projeto de Lei é criado (PL 98/2003), proposto pelo então 

Deputado Fernando Gabeira. O principal ponto do PL é a forma de pagamento na prestação 

de serviços, que se dava pelo tempo no qual a trabalhadora estivesse disponível ao seu cliente, 

mas também aponta e delimita a descriminalização da exploração sexual, com a revogação 

dos art. 228, 229 e 231 do Código Penal (BRASIL, 2003). “Legalizava as casas de 

prostituição e a figura do proxeneta, bem como viabilizava o tráfico de pessoas para fins de 

prostituição” (ZVEITER, 2017, p. 45), tendo em vista que, o tráfico de pessoas não seria 

então, considerado crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. Assim como o PL 

anterior, não se obteve êxito na revogação da Lei e o projeto foi arquivado, o que foi de 

grande importância, pois em nenhum momento favorecia as profissionais do sexo, além de, 

permitir a potencialidade do tráfico de pessoas.  

Uma nova tentativa foi iniciada no ano de 2004, com o Deputado Eduardo Valverde 

(PL 4.244/04). Assim como os outros projetos, este também trazia uma definição para as 

profissionais do sexo, sendo “todos aqueles que trabalhassem em condições de provocar apelo 

sexual e erótico como forma de atrair clientela, tais como dançarinas, massagistas, 

garçonetes” (BRASIL, 2004). Mais uma vez, é possível verificar que a criação do PL está 

mais relacionada com os benefícios para terceiros, do que para as trabalhadoras, apesar de 

“estabelecer condições de trabalho, prevendo a possibilidade de formar vínculo empregatício 
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entre a prostituta e o proprietário do estabelecimento” (ZVEITER, 2017, p. 46). O PL também 

foi arquivado no ano seguinte a pedido do próprio autor do texto.  

O PL mais recente é de autoria do Deputado Federal Jean Wyllys (2012), denominado 

como PL Gabriela Leite10 (PL 4.211/2012), o qual encontra-se arquivado no Congresso 

Nacional, desde 2019. O objetivo apresentado no texto é de regulamentar o trabalho sexual, 

buscando diferenciar a prostituição da exploração sexual (BRASIL, 2012). O deputado afirma 

que através da regulamentação do trabalho sexual, haverá o combate da violência no comércio 

sexual, bem como, diminuição da exploração sexual, buscando então, ressignificar a 

prostituição. Um dos pontos de maior destaque do PL é o avanço na conquista de direitos 

trabalhista e consequentemente, previdenciários.  

Diferente dos outros PLs, esta última proposta, apesar de necessitar de mais 

especificidade em alguns pontos, pela primeira vez apresenta ganhos às profissionais do sexo, 

bem como traz a responsabilidade do Estado perante essa categoria de trabalho. “Propõe a 

legalização de casas de meretrício e a intermediação de serviços sexuais, formaliza o 

comércio sexual e estabelece aposentadoria especial de 25 anos para as prostitutas” (BRASIL, 

2012). É possível identificar este ganho à categoria analisando o percurso histórico da 

profissão, pois, por muito tempo a classe burguesa era quem tinha o poder de pauta, tanto 

através do Estado quanto do pensamento conservador, como aquele que ameaça aos conceitos 

da família tradicional e heteronormativa. Esses avanços se deram através de luta social, com 

os movimentos sociais de profissionais do sexo, que lutaram e lutam por “direitos trabalhistas, 

previdenciários, contra a violência policial e, sobretudo, na luta pela descriminalização de 

seus postos de trabalho” (MACHADO, 2017, p. 81). 

Um ponto em convergência aproximada nas últimas propostas de regulamentação da 

profissão é a diferenciação entre prostituição e exploração sexual. Dois pontos são destacados 

e importantes: o comércio sexual, com a concordância do indivíduo e por outro lado, a 

posição contrária sobre a coação no exercício profissional.  

A voluntária é aquela exercida por pessoas com mais de 18 anos de idade, que 

escolheram praticar atividades sexuais ou eróticas em troca de dinheiro ou outro 

bem material. A forçada é aquela exercida por alguém que se encontra sob coação, 

violência, premência, medo ou quaisquer tipos de dominação, vendo-se obrigado à 

prática sexual ou outra atividade libidinosa (ZVEITER, 2017, p. 16). 

 

Sendo assim, utilizamos a afirmação de Machado (2017), pois, compactuamos quando 

aborda tais questões sobre a regulamentação, pois é urgente o olhar para as profissionais do 

 
10 O Projeto de Lei foi nomeado com Gabriela Leite como homenagem à mulher que foi “conhecida por ser uma 

defensora dos direitos humanos das profissionais do sexo, iniciou sua militância em 1979 ao combater a 

perseguição por parte da polícia de São Paulo às trabalhadoras do sexo e travestis” (SILVA, 2016, p. 13).  
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sexo como pessoas e trabalhadoras de direitos. O rompimento com o pensamento 

conservador, proveniente de uma classe burguesa é extremamente necessário. Porém, é 

relevante o aprofundamento nos escritos do último projeto de Lei, pois ainda coloca em risco, 

a continuidade da exploração sexual principalmente quando menciona a porcentagem 

permitida de apropriação do rendimento por terceiros (Art. 2º, PL 4.211/2012) (BRASIL, 

2012). 

Por esses motivos, acredito que o PL Gabriela Leite precisa de aperfeiçoamentos, 

pois o exercício da prostituição não é um trabalho como qualquer outro. É uma 

atividade que precisa ser reconhecida, mas suas condições próprias devem ser 

levadas em conta. Contudo, regularizar é preciso. Regulamentar é dar um lugar no 

Direito às prostitutas, permitir a fiscalização e controle da atividade e um 

mecanismo de coibição da exploração sexual. Enquanto a prostituta for a vítima para 

o ordenamento jurídico, sujeita de direitos ela não será (MACHADO, 2017, p. 82). 

 

Um ponto que Caminhas (2020) apresenta como impedimento à regulamentação da 

profissão é a relevância do discurso abolicionista com o reforço dos fatores da inserção da 

mulher na prostituição, relacionados à vulnerabilidade social, os recursos econômicos e o 

sofrimento psíquico nas a trajetórias dessas mulheres.   

Ressaltamos a necessidade da defesa da prostituição como trabalho e pela luta da 

regulamentação da profissão, a prostituição “como um trabalho livre de qualquer coação” 

(ZVEITER, 2017, p. 17). Além disso, lutar por uma sociedade livre de estigmas e 

julgamentos morais, para que assim, a prostituição seja considerada um trabalho legal e com 

proteção jurídica.  

Como contextualizado, vivemos em uma sociedade heteropatriarcal e quem foge 

dessas normativas estão mais vulneráveis às violências, pela existência de uma estrutura 

machista que coloca o homem no poder, onde seus desejos e posicionamentos sobressaem aos 

da mulher.  

Podemos observar isso entre as pautas que são colocadas no Congresso Nacional em 

nossa conjuntura atual, que são embasadas nesta sociedade conservadora. Pois, não é de hoje 

que a prostituição tem sofrido ataques, apresentando luta e resistência para a atuação 

profissional. Porém, nos dias de hoje tem se potencializado os ataques à liberdade, à 

democracia e à vida. 

 

  

2.6 Movimento social das profissionais do sexo 

Rodrigues (2009) apresenta a trajetória de construção das primeiras organizações 

brasileiras que lutam pelos direitos das profissionais do sexo. No I Encontro Nacional das 
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Prostitutas, realizado na cidade do Rio de Janeiro em 1987, foi possível traçar “estratégias 

para garantir o reconhecimento público da profissão e a cidadania das profissionais do sexo 

com a criação e a legalização de associações em diferentes Estados” (p. 2), colocando como 

pauta a cidadania das trabalhadoras.  

Uma das primeiras Associações no Brasil, é a Rede Nacional de Prostitutas que se 

posiciona contrariamente à ideia de a profissional do sexo ser uma mulher vítima de uma 

sociedade, sem divisões igualitárias de lucro, sendo a última opção a inserção na prostituição. 

“Na medida em que se coloca a mulher numa situação de vítima, o estigma social sobre ela 

tende a crescer. Para Leite, o que mais atrapalha o processo de conquista de direitos para as 

prostitutas é a vitimização” (MACHADO, 2017, p. 67).  

A prioridade pela demanda trabalhista é vista como fundamental para fortalecer a 

cidadania e melhorar a qualidade de vida de quem vive da prostituição. A Carta de 

Princípios da Rede Brasileira reconhece a prostituição como trabalho e direito 

sexual, além de repudiar a vitimização, o zoneamento da atividade, o controle 

sanitário e o oferecimento de procedimentos médicos nos locais onde ela é exercida 

(MACHADO, 2017, p. 67).  

 

Caminhas (2020) realizou uma pesquisa com intuito de “demonstrar como as 

demandas articuladas no interior de associações brasileiras de prostitutas, [...] extravasam o 

âmbito legal e se dirigem a uma noção de justiça que inclua as prostitutas enquanto sujeitos de 

direitos” (p. 14). Com isso, pontuou três aspectos, 

a) O primeiro diz respeito às possibilidades de participação social e política das 

trabalhadoras sexuais, que passaram a requer paridade nas arenas de decisão e a 

questionar o enquadramento de justiça que as exclui e as impede de demandar os 

próprios direitos. Nesta dimensão, a redistribuição de bens, a igualdade de estatuto, 

a ocupação de posições em cargos políticos institucionais e a formação das 

próprias associações são quatro componentes considerados essenciais para efetivar 

a paridade e consolidar a representação; 

b) O segundo se refere à obtenção de estima social tanto para as prostitutas quanto 

para o trabalho sexual, incluindo a possibilidade de elaborar e reivindicar os 

direitos que ainda lhes são negados. Essa esfera aponta para a corrosão da 

autorrealização causada pelas experiências de desrespeito (mais frequentes até o 

momento) e a necessidade de instituir relações de reconhecimento recíprocas;  

c) O terceiro versa sobre a urgência em transformar os marcos de reconhecimento, os 

quais colaboram para distanciar as prostitutas do status de pessoa, situando-as em 

uma condição de precariedade extrema. 
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Estas três dimensões aparecem nos discursos das entrevistadas como elementos a 

serem questionados e transformados, de modo a permitir condições de vida e trabalho dignos 

para as mulheres que se prostituem (CAMINHAS, 2020, p. 14). 

No Brasil, há diversas associações e movimentos sociais acerca da prostituição, 

porém, duas se destacam: a RBP e a CUTS. A primeira foi criada em 1987, já a segunda em 

2015, ambas com o objetivo de buscar a promoção de direitos e cidadania das trabalhadoras 

sexuais, bem como, serem um ponto de fortalecimento profissional, a redução do estigma e 

preconceitos (CAMINHAS, 2020).  

Caminhas (2020) realiza uma síntese das demandas apresentadas pelas associações 

brasileiras, mas neste trabalho, ressaltamos apenas as três mencionadas da Região Sudoeste11. 

Os resultados foram compilados pela autora, no quadro a seguir,  

 

1. Figura: Demandas das associações de profissionais do sexo – Região Sudoeste 

 

Fonte: Caminhas, 2020 

 

Podemos observar que as principais demandas estão relacionadas à igualdade, 

respeito, reconhecimento social, a luta por um exercício profissional sem violência e com 

condições mínimas de trabalho. Apesar das propostas parecerem diferentes, há pontos 

convergentes. Caminhas (2020) apresenta quatro eixos em que se igualam: regulamentação, 

saúde, violência e representação social.  

 
11 Realizamos a recorte da região sudoeste em função da localização de nosso campo de pesquisa.  
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Compreendemos que a importância do debate se dá no rompimento de um estigma 

conservador acerca da prostituição, o que, consequentemente possibilitaria ampliar o debate 

sobre a regulamentação, bem como, dar visibilidades à violência nesse grupo. Acreditamos 

ser necessário em tempos atuais, ressignificar nossos pensamentos sobre o outro, torna-se 

inadmissível que ainda a reprodução de falas e ações com viés moralista esteja presente.  

Com um governo de extrema direita, presidido por Jair Bolsonaro, torna-se utópico 

pensar na vivência de uma sociedade sem estigmas e violências. A pauta do governo assenta-

se na reprodução e manutenção do moralismo e da família tradicional, conservadora, machista 

e misógina. Com isso, o incremento a formas de controle do corpo, da sexualidade e da 

liberdade das mulheres, destacando-se as que estão inseridas no comércio sexual. A partir 

dessa ótica, dialogaremos sobre as expressões da violência existentes no exercício profissional 

da prostituição, inserido em uma sociedade capitalista, heteronormativa e patriarcal.  
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3 VIOLÊNCIAS CONTRA AS PROFISSIONAIS DO SEXO: APROXIMAÇÕES À 

REALIDADE DO JARDIM ITATINGA 

 

Observa-se que não há um conceito único sobre a violência, sendo apreendida e 

concebida por vários critérios, pontos de vista, percepções individuais e coletivas, variando de 

acordo com a vulnerabilidade ou fragilidade de cada indivíduo, o que impossibilita uma única 

leitura diante das expressões da violência e/ou um padrão através do qual possamos delimitar 

o que é violência e torná-lo conceito absoluto.  

Como discutido, o processo de solidificação do capitalismo se deu através da violência 

e, ainda é, imprescindível para a manutenção e reforço das desigualdades. É um sistema 

embasado na exploração e alienação, logo, seus costumes, relações, cultura terão trajetórias 

justificadas e legitimadas (SOARES et. al., 2019). Assim, ressaltamos que a violência é 

elemento estrutural da sociedade capitalista.  

A violência no capitalismo está interligada ao trabalho assalariado, contudo, ao 

particularizarmos esse modo de produção em realidades como a brasileira, fundada 

no patriarcado e no racismo, verificaremos que a violência tem como fundamentos 

esses dois eixos estruturantes. Os processos de colonização demarcaram a realidade 

latino-americana e apresentam esses dois determinantes que, explicam nossos 

fenômenos históricos, econômicos e políticos (SOARES et. al., 2019, p. 14). 

 

Em nossos aprofundamentos teóricos, utilizamos autores/as que contribuem para o 

diálogo acerca das expressões da violência na sociedade brasileira que possibilitam 

compreender como as transformações do sistema capitalista potencializam as violências como 

uma das expressões da questão social.  

Nos aproximamos da temática da violência contra as profissionais do sexo, buscamos 

índices de violência tendo em vista a inserção em uma sociedade onde as violências são 

resultadas de relações pautadas no machismo, no racismo e na homofobia.  

Ampliamos nossa pesquisa nos aproximando dos dados do município de Campinas, 

com ênfase nas violências contra a mulher, buscando conhecer os espaços e rede de proteção 

social às mulheres.  

Dessa forma, recortamos as informações coletadas para o Jardim Itatinga, 

apresentando e contextualizando a sua trajetória histórica, desde sua criação e o 

funcionamento do território atualmente.  
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3.1 As leituras acerca da violência  

Para Zizek (2014), há um paradoxo no que se refere à violência, onde é necessário um 

olhar que atravesse a ação em si e observá-la em todas suas possibilidades. O autor apresenta 

a violência a partir de três olhares: a violência em sua forma subjetiva, objetiva e sistêmica.  

A violência subjetiva, como aquela que é exercida por diversos atores sociais de forma 

direta, classificando-a como a violência mais visível, sendo identificável pois nos gera medo e 

afrontamento. Também, ocasiona o desvio do olhar para não propiciar análise de outras 

expressões, no qual, muitas vezes causam mais danos (ZIZEK, 2014). Como por exemplo, o 

genocídio da população negra através das ações policiais; a morte violenta é visível e possui 

destaque. Mas, não é apenas essa violência que está presente, pois uma das ramificações que 

ocasiona esse ato é o racismo estrutural em nossa sociedade.  

A violência objetiva, como aquela que tem como evidência, a dominação cultural 

hegemônica; por exemplo, quando a classe dominante impõe sua cultura às classes dominadas 

(ZIZEK, 2014). Uma característica essencial deste tipo de violência é que o dominado não se 

opõe ao dominador, pois não tem consciência desse processo violento, mas também não se 

coloca na posição de vítima. Vivencia a situação como algo natural, sendo esta resultante do 

sistema capitalista que aponta a questão da violência como resultado das relações conflitantes 

de classe. Podemos nota-la, pois se expressa em atitudes racistas, ações sexistas, machistas e 

homofóbicas, que se efetivam de forma silenciada e naturalizada, passando despercebidas 

(FERREIRA, 2014). 

Já a chamada sistêmica, é aquela que é “fundamental do capitalismo [...] essa violência 

não pode ser atribuída a indivíduos concretos e às suas ‘más’ intenções” (ZIZEK, 2014, p. 

26). Ou seja, se manifesta através do conflito do sistema político e econômico, fundamentados 

na reprodução da injustiça, estigmas e desigualdades12 construídas na trajetória da sociedade 

brasileira, sendo fundamental para a consolidação e permanência do capitalismo. É uma 

“violência inerente a um sistema, não só da violência física direta, mas também das formas 

mais sutis de coerção que sustentam as relações de dominação e de exploração” (ZIZEK, 

2014, p. 22).  

 
12 O Brasil possui uma das mais elevadas taxas de concentração de renda, riqueza e propriedade do mundo. A 

acumulação e a ostentação de riqueza por uma minoria convivem com cenários extremamente pobres que 

revelam as péssimas condições de vida e de trabalho de imensa parcela da população, e deixam a nu nossa 

gritante desigualdade: os 10% mais pobres ficam com apenas 1,1% da renda do trabalho, enquanto os 10% mais 

ricos ficam com 44,7%.  A política macroeconômica predominante nas últimas décadas não projeta nenhuma 

reversão desse quadro. Ao contrário, o pagamento dos encargos e juros da dívida pública provoca uma sangria 

no orçamento que deveria ser investido nas políticas públicas. Vide: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfess_manifesta_campanha.pdf  Acesso em: 23 de mar. de 2021  

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfess_manifesta_campanha.pdf
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Complementamos as reflexões de Zizek com Chauí (1998), que traz componentes 

relevantes acerca da violência13, a qual pode ser vista não apenas como violação de direitos ou 

leis, mas também como uma disparidade presente em uma relação de desigualdade que 

objetiva dominar, explorar e oprimir. Vai além do reconhecimento da violência como “um ato 

de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror” (p. 

379).  

A autora descreve a violência como uma ação que trata a pessoa não como sujeito, 

mas sim, de forma coisificada, sendo anulada e silenciada. Também aquela que engloba toda 

ação que usa a força para ir contra a natureza de algum ser e contra a espontaneidade e/ou 

liberdade de alguém. De forma que “todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma 

coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar)” (CHAUÍ, 1998, p. 379).  

A violência ignora as dimensões e pluralidades entre os seres e os colocam no lugar de 

agente “desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade”, tratando-o “não como 

humano e sim como coisa” (CHAUÍ, 1998, p. 379). 

Outro autor de relevância que aborda a temática da violência, é Martín-Baró que a 

define como a utilização excessiva de força contra algo ou alguém, compreendendo que essa 

força não se restringe à física e não há interferência da intenção de quem a pratica. Apresenta 

como pontos fundamentais para a compreensão da violência: “a) sua multiplicidade; b) seus 

componentes comuns; c) sua historicidade; d) sua instrumentalização por interesses de classe” 

(Martín-Baró (1988/2017) apud Martins; Junior (2014), p. 223). 

É possível observar que dentre os autores supracitados, há diversos sentidos para a 

violência. Assim, a temática deve ser abordada além do recorte imediato, inserida e intrínseca 

à formação da sociedade brasileira e dentre suas características a vinculação à lógica 

capitalista. Podemos afirmar que a fundação14 do capitalismo se dá pela violência e por ela se 

mantém.  

Assim, compreender as repercussões da violência exige ampliar o debate da divisão de 

classes que fundamentam interesses nos atos violentos, mesmo que estas não sejam aparentes 

em sua efetivação. Martins e Junior (2014), afirmam que a violência é estrutural, pois 

 
13 “A palavra violência vem do latim vis, força” (CHAUÍ, 1998, p. 379). 

14 “Tido como o primeiro modo de produção que se expande para todo o globo terrestre, o capitalismo implica 

também numa relação de poder, de confronto de classes, em guerra. A violência se manifesta no capitalismo 

desde o processo de sua formação, com a denominada “acumulação primitiva do capital” até às suas formas mais 

avançadas na atual etapa do capitalismo monopolista” (FREIRE, 2011, p. 26). 
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encontra-se na estrutura social e no funcionamento da sociedade capitalista15. Com isso, se 

torna determinante nas relações sociais, consequentemente determina as outras formas de 

violência.  

Podemos ampliar nossa discussão quando dialogamos com as ações perpetradas pelo 

Estado, seja no campo das políticas sociais, a exemplo da saúde, educação ou outras políticas 

públicas que autorizam e legitimam ações violentas. Ações estas que nem sempre resultam 

sangue objetivamente, grande parte se dá no silenciamento e reforça à invisibilidade de 

determinado grupo.  

No Brasil, o Estado autoriza e valoriza que homens brancos, ricos e heteros, tenham o 

lugar de fala daqueles que estão excluídos. Como deixariam seus interesses de lado, para 

proteger as mulheres? Ou de matarem os pretos, pobres e favelados? Quem dirá então, para a 

população LGBTQIA+. 

Percebe-se que a violência acompanha a organização da sociedade contemporânea, 

centrada nos órgãos dos governos e Estados por todo o mundo, sendo necessária 

para garantir a ordem e proteger os direitos de propriedade inscritos nas leis e 

constituições, protegendo as condições para o desenvolvimento direto das forças 

econômicas (FREIRE, 2011, p 27).  

 

A fundação do Estado ocorreu por meio das contradições na formação da sociedade 

fundada em classes. Para a burguesia se manter dominante, exige que se mantenha a 

desigualdade e assim, o Estado possui um papel fundamental. Ele utiliza de violência, tanto 

no ato de proteger os interesses de uma classe, bem como, na manutenção da dominação sobre 

a outra classe. Trata-se de “uma violência silenciosa que tem consequências muito mais 

drásticas que a violência ruidosa provocada pelo Estado para mascarar seu poder de 

alienação” (FREIRE, 2011, p. 30). Diante disso, como estratégia de manter as desigualdades 

sociais, o Estado utiliza de políticas sociais como forma de administração das manifestações 

das expressões da questão social16.  

Iasi (2013) compreende que a aparência da violência estatal é “explícita e invisível, se 

mostra para ocultar-se”. É possível identificá-la nas expressões da desigualdade social na 

execução da presidência do atual governo de extrema direita, ou melhor, do desgoverno que 

estamos presenciando através do presidente Bolsonaro. Que que afirma não poder fazer nada 

 
15 Se manifesta através dos interesses da classe social dominante, a qual determina e legitima ações violentas. 

“No entanto, o uso sistemático da violência demanda ocultamento e falseamento dos interesses envolvidos em 

seu uso. Para ser aceita socialmente, a violência deve aparecer como um instrumento, jamais como um fim em si 

mesmo” (MARTINS; JUNIOR, 2018, p. 222). 
16 “Indissociável do processo de acumulação e dos efeitos que produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras, 

o que se encontra na base da exigência de políticas sociais públicas. Ela é tributária das formas assumidas pelo 

trabalho e pelo Estado na sociedade burguesa e não um fenômeno recente, típico do trânsito padrão de 

acumulação no esgotamento dos 30 anos da expansão capitalista” (IAMAMOTO, 2001, p. 11). 
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pelo Brasil17, ou que, diante uma pandemia, se recusa à olhar para a ciência e age contra todas 

as indicações de segurança para a saúde pública18, que veta a distribuição gratuita de 

absorventes para mulheres em situação de rua ou em vulnerabilidade social19. Ou que, diante 

de milhares de pessoas passando fome, se alimentando com ossos e restos de 

alimentos/animais20, fecha seus olhos para a situação e continua com outras inúmeras ações21 

que são pautadas no genocídio, que ocupa “esses espaços para incitar o ódio a esses grupos, 

com declarações machistas, racistas, homofóbicas, de apologia à tortura e discursos 

misóginos” (LOPES, 2017, p. 11).  

Os índices de violência no Brasil são altos e alarmantes o suficiente para expor as 

repercussões da violência em nosso país. No ano de 2021, o IPEA divulgou o Atlas de 

Violência (2021), que retrata a “violência no Brasil principalmente a partir dos dados do SIM 

e do SINAN do Ministério da Saúde” (IPEA, 2021, p. 10). 

Entre os índices de destaque está a queda de 22,1% da taxa de homicídio entre o ano 

de 2018 para 2019, totalizando 45.503 homicídios no Brasil. Porém, ocorreu o aumento de 

taxas de MVCI, não é possível identificar a causa do óbito ou sua motivação, inviabilizando 

uma análise mais precisa e completa da violência (IPEA, 2021).   

Analisando os dados de violência contra a juventude, registra-se no ano de 2019, a 

média de 64 mortes de jovens por dia no Brasil. Do total dos homicídios, 51,3% são pessoas 

de 15 a 29 anos. Além de que, em uma somatória entre os dados de 2009 e 2019, resultam em 

333.330 jovens em óbito no país (IPEA, 2021).  

O Atlas (IPEA, 2021), apresenta as taxas de violência contra a mulher, registrando o 

total de 3.737 mulheres assassinadas, com 66% destas negras e 33,3% (1.246) dos homicídios 

ocorridos no âmbito doméstico, contabilizando 50.056 mortes de mulheres entre 2009 e 2019.  

Quando fazemos o recorte na violência contra a população negra, os números 

representam a maior parcela de vítimas, resultando em 76% dos registros. Comparando as 

taxas de homicídios em 2019 entre pessoas negras e não negras, registrou-se 34.466 mortes de 

pessoas negras, já de não negras o total de 10.217 pessoas, o que representa o aumento de 

 
17 Vide: https://istoe.com.br/desgoverno/ Acesso em: 15 de out. de 2021. 
18 Vide: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-quer-desobrigar-mascara-para-vacinados-e-quem-ja-

teve-covid-19/ Acesso em: 15 de out. de 2021. 
19 Vide: https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/10/parlamentares-tentarao-derrubar-veto-de-

bolsonaro-sobre-absorventes-femininos Acesso em: 15 de out. de 2021. 
20 Vide: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/16/fila-acougue-cuiaba-doacoes-ossos.htm; 

https://noticias.r7.com/cidades/pessoas-fazem-fila-para-matar-fome-com-ossos-de-carne-em-cuiaba-mt-

19072021 ; https://istoe.com.br/sem-comida-populacao-do-rio-recorre-a-restos-de-ossos-e-carne/ Acesso em: 15 

de out. de 2021.  
21 Vide: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-19/bolsonaro-fica-entre-o-crime-contra-a-humanidade-e-o-

charlatanismo-no-relatorio-da-cpi-da-pandemia.html Acesso em: 15 de out. de 2021. 

https://istoe.com.br/desgoverno/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-quer-desobrigar-mascara-para-vacinados-e-quem-ja-teve-covid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-quer-desobrigar-mascara-para-vacinados-e-quem-ja-teve-covid-19/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/10/parlamentares-tentarao-derrubar-veto-de-bolsonaro-sobre-absorventes-femininos
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2021/10/parlamentares-tentarao-derrubar-veto-de-bolsonaro-sobre-absorventes-femininos
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/16/fila-acougue-cuiaba-doacoes-ossos.htm
https://noticias.r7.com/cidades/pessoas-fazem-fila-para-matar-fome-com-ossos-de-carne-em-cuiaba-mt-19072021
https://noticias.r7.com/cidades/pessoas-fazem-fila-para-matar-fome-com-ossos-de-carne-em-cuiaba-mt-19072021
https://istoe.com.br/sem-comida-populacao-do-rio-recorre-a-restos-de-ossos-e-carne/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-19/bolsonaro-fica-entre-o-crime-contra-a-humanidade-e-o-charlatanismo-no-relatorio-da-cpi-da-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-19/bolsonaro-fica-entre-o-crime-contra-a-humanidade-e-o-charlatanismo-no-relatorio-da-cpi-da-pandemia.html
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1,6% de negros mortos, tendo queda de 33% dos registros de pessoas não brancas (IPEA, 

2021).  

Fazendo a interface dos dados apresentados (IPEA, 2021) com os exemplos 

supracitados acerca do atual governo no Brasil, é nítido vê-lo como a representação dessa 

violência objetiva e sistêmica, apresentada por Zizek (2014). Esta reprodução, de forma 

silenciosa, potencializa a violência contra as mulheres inseridas no contexto do comércio 

sexual.  

 

 

3.2 Os números não falam por si: dados de violência contra as profissionais do sexo 

A obtenção de índices específicos sobre a violência contra a profissional do sexo é 

uma ação dificultosa, pois a violência contra mulheres inseridas neste contexto é invisível. 

Sabemos que o número real é maior que o apresentado em pesquisas, tendo em vista que 

muitas das mulheres não reconhecem ações como violência e quando percebem a ação, não 

existe um atendimento especializado e/ou notificações especificas. 

Aquino (2007) realizou uma pesquisa com 42 mulheres, profissionais do sexo, do 

munícipio de Fortaleza/CE, tendo como resultado um cenário de violências cotidianas, 

silenciadas e invisibilizadas. Dezessete (40,5%) sofreram a violência em seus cotidianos de 

trabalho, sendo a violência sexual e física as maiores expressões (5 – 29,4% cada). Os 

maiores autores de violência são os clientes (6 – 35,3%), seguido de outras profissionais do 

sexo (5 – 29,4%). Quanto às violências foi informado agressões físicas, com empurrões, 

espancamentos, uso de armas, dentre outras. Ao relatarem violência sexual, informaram que 

são obrigadas, coagidas ou ameaçadas a terem relações sexuais contra vontade, bem como a 

imposição da prática de sexo anal ou oral, sem o uso de preservativos. 

Em estudo realizado por Penha et. al. (2012) com 76 profissionais do sexo, 

cadastradas na Associação das Profissionais do Sexo do munícipio de Picos/PI, são 

apresentados dados sobre a violência. Trinta e uma (40,85%) vivenciaram situações de 

violência sendo a maior expressão a violência psicológica (26 – 60,5%), não sendo episódios 

isolados, com 20 (46,5%) informando a ocorrência em 4 vezes ou mais. Na violência 

psicológica, foram vítimas de ameaças, gritos, humilhações e insultos. Outra violência 

presente no cotidiano de trabalho das profissionais do sexo, é violência financeira/patrimonial, 

onde clientes e cafetões negam o pagamento, utilizando-se de diversas justificativas (PENHA 

et. al., 2012).  
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Como supracitado, em nosso país as pesquisas acerca da violência contra as 

profissionais do sexo, são escassas e limitadas, e, em grande parte, produzidas na área da 

saúde. Mesmo assim, é possível observar que a expressão de violência tem seu maior índice 

na violência psicológica, como um ato de brutalidade psíquica contra a mulher que se 

caracteriza nas relações intersubjetivas e sociais, embasada no sistema de opressão que 

interligam racismo, sexismo e classe social. 

Sabemos que a apropriação das situações em que é presenciada a violência 

psicológica, é menor, pois em grande parte não há testemunhas, há medo de busca de 

proteção, ocasionando assim, o silenciamento desta violência. Zizek define a política do medo 

como forma de “coordenação dos interesses como nível zero da política, a única maneira de 

introduzir paixão nesse campo, de mobilizar activamente as pessoas, é através do medo, um 

elemento constituinte fundamental da subjetividade hoje” (ZIZEK, 2014, p. 43). Em uma 

sociedade na qual os discursos são pautados em moralismos, ódios, misoginia, homofobia, 

com crescentes ações embasadas na reprodução da violência, a violência contra mulheres e 

prostitutas ocorre de forma invisibilizada.  

Em 2003, no Brasil, foi criada a Secretária de Políticas para as Mulheres22, 

representando um grande marco para a instauração de uma rede de atendimento para as 

mulheres em situação de violência. Apesar da inclusão de medidas de enfrentamento a 

violência, destaca-se que são poucas as pautas de debate acerca das vivências das 

profissionais do sexo. Lucia23 relata que 

Havia uma construção da rede contra a violência à mulher sobre o atendimento às 

prostitutas. Mas mudou o governo e mudou tudo. [...] Hoje podemos dizer que as 

profissionais do sexo não são atendidas por ninguém. Por isso, recorrer a esta 

Comissão é muito importante, pois para além do cliente há esta violência que é o 

abandono institucional. 

 

Podemos verificar a repercussão destes retrocessos também nos atendimentos 

realizados pelo Estado às profissionais do sexo, que em grande parte se dão de forma violenta, 

baseados em preconceitos e estigmas, sendo negado e violado os direitos das mulheres, assim 

como relata Fátima Moreira, da Associação Clã das Lobas – Belo Horizonte/MG. 

O que nos angustia agora é que a Polícia Militar só manda homens para acompanhar 

casos de violência contra as mulheres prostitutas. E quando vamos à Delegacia de 

Mulheres eles falam que não podemos ser atendidas lá por sermos profissionais do 

sexo. Para piorar, somos levados para a delegacia em viaturas quase sempre 

 
22 Vide: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/rede-de-enfrentamento-a-

violencia-contra-as-mulheres 
23 Durante o debate em Reunião de Comissão de Mulheres da Câmara de Belo Horizonte, ocorrido em 23 de 

setembro de 2019. Vide: 

https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2019/09/profissionais-do-sexo-

denunciam-falta-de-estrutura-para-atender-casos Acesso em: 14 de set. de 2021 

https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2019/09/profissionais-do-sexo-denunciam-falta-de-estrutura-para-atender-casos
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2019/09/profissionais-do-sexo-denunciam-falta-de-estrutura-para-atender-casos
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acompanhados pelos nossos agressores. Não somos contra as batidas policiais, mas 

elas têm que ser feitas sempre por homens? Estamos aqui para pedir socorro a vocês. 

 

A experiência relatada por Fátima não é uma ação isolada, situações como essa e 

diversas outras expressões da violência contra a mulher, profissional do sexo, acontece a todo 

momento. Mas em grande parte são silenciadas pois são ações pautadas para a instauração do 

medo como forma de controle e dominação, enraizada e contínua na reprodução da 

subordinação imposta pela sociedade patriarcal.  

 

 

3.3 Dados de Violência em Campinas 

Segundo o Censo do IBGE (2010), o município de Campinas contava com 1.080.113 

pessoas residindo em seu território, com a sede administrativa da RMC, composta por 19 

municípios. Em número de habitantes, no Estado, encontrava-se em segundo lugar, perdendo 

apenas para a região da grande São Paulo. Em termos demográficos, aponta que o número 

total de mulheres superava o de homens, com 559.248 mulheres (51,78%24) e 520.865 

homens (48,22%). Em quase todas as faixas, o número se mantém majoritariamente feminino, 

exceto entre crianças e adolescentes. Ressalta-se que os números de jovens e adultos superam 

os de crianças e adolescentes. 

O município é dividido em Regiões Administrativas e no campo das políticas sociais, 

as ações são territorializadas, conforme prevê algumas legislações sociais. A gestão municipal 

definiu políticas focalizadas em territórios e/ou micro-territórios nas regiões administrativas 

Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste, conforme mapa ilustrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Número equivalente ao total de habitantes. 
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2. Figura: Mapa regional de Campinas 

 

 

 

Fonte: Marchesini, 2016 

 

Acerca da realidade municipal, é importante destacar que Campinas possui importante 

participação econômica e social no cenário nacional. E não seria diferente da realidade 

brasileira, sendo um território que “também vai expressar tais desigualdades, tendo em vista o 

volume de riqueza acumulado em detrimento de disparidades na sua distribuição” (ABREU 

et. al., 2018, p. 21). Reproduz o movimento contraditório que delimita as relações desiguais 

em uma sociedade capitalista. Pondera-se que, a violência se expressa em recortes 

antagônicos, perpassando pelas desigualdades de classe social, raça, sexo e intergeracionais. 

Para a análise da violência no município de Campinas, utilizamos como subsídios, o 

SISNOV, vinculado às Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Os dados 

expressam apenas uma parcela da violência ocorrida neste município; devemos considerar que 

há sub-notificações, onde inúmeros fatores interferem nos registros, mas, utilizando-se da 

amostra dos dados, podem dar indicativos que possibilitam a compreensão da complexidade 

da violência nas diferentes regiões de Campinas. 

O SISNOV registra casos de violência do tipo interpessoal, intrafamiliar ou 

urbana/comunitária (contra as mulheres, crianças e adolescentes, idosos e violência sexual) e 

violência autoprovocada (tentativa de suicídio/suicídio) atendidos pela rede municipal de 

enfrentamento e prevenção às violências. Sistema instituído no ano de 2009, como 

obrigatoriedade nacional de notificação de violência (SISNOV, 2018).  É um sistema gerido 
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pela Secretaria de Saúde, porém, entende-se a responsabilidade intersetorial, dessa forma, as 

informações são inseridas25 por profissionais, não só da saúde, mas que trabalham nas 

políticas de Assistência Social, Educação e Segurança municipal. Anualmente, por meio do 

Comitê Intersetorial, são lançados boletins reunindo os dados de notificação do ano anterior.  

Para fins deste estudo, nos atentamos aos dados referentes aos dois últimos boletins 

lançados, nos anos de 2017 e 2018, onde a publicação foi nos respectivos anos, porém, os 

dados são compilados do ano anterior. Entendemos a importância da divulgação de dados 

atualizados, principalmente quando esses dados se tratam de violência. Entendemos que a 

pandemia nos exigiu a reorganização dos modos de trabalho, porém, nos intriga o fato do 

último Boletim ser gerado apenas em 2018. Durante o momento mais caótico, vivido pela 

sociedade nos últimos anos, não houve violência? Ou esses números estão sendo velados? 

Acreditamos que os dados estão sendo velados pois, a partir do momento que nos deparamos 

com os índices, não podemos nos silenciar diante do fato – principalmente, na cobrança ao 

poder público em ações efetivas no campo das políticas públicas. 

Apesar das indagações, continuamos nossa analise com os dados disponíveis. 

Ressaltamos que tivemos como ênfase, a análise dos registros de Violência contra Mulher.26 

No Boletim lançado no ano de 2017, observa-se que foram realizadas 2.035 notificações de 

violência com crianças e adolescentes, em maior número, contabilizando 1.134 notificações, 

com 56% dos registros. Acerca da violência contra pessoas adultas, identificou-se 797 

notificações, porém, quando analisadas em relação ao sexo, o maior número refere-se ao 

feminino, totalizando 702 notificações, correspondendo 88,08% dos registros. 

No Boletim de 2018, observa-se um aumento nas notificações em 21%, contabilizando 

2.463 casos. Os maiores números de violência referentes a faixa etária, se mantém no grupo 

crianças e adolescentes, com 1.225 notificações, totalizando um aumento de 8%. A violência 

contra a pessoa adulta apresentou 1.118 registros, tendo o sexo feminino predomino nos 

números, totalizando 999 notificações, sendo 42,3% a mais que 2017.  

 
25 Atualmente os dados das notificações são computados no sistema TABNET (Tabulador de Dados) Campinas 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que registra informações como data da ocorrência, local, unidade que 

registra a ocorrência, sexo da vítima, idade da vítima, tipo da violência, autor da violência, entre outras. Os 

dados a seguir foram obtidos por meio do sistema mencionado. Vide: https://smcais-

vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-

vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf Acesso em: 27 

de ago. de 2021 
26 Ressaltamos que, este foi o recorte do nosso trabalho, mas, também há um Estudo da realidade de Campinas e 

suas contradições: alguns elementos para subsidiar o PMAS 2018-2021, lançado em 2019. Documento qual, 

utiliza-se das fontes já mencionadas para análise dos dados. Vide: https://smcais-

vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-

vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/final_artigo_site_vigilancia_subsidio_pmas_2018_2021.pdf  Acesso em: 

18 de nov. de 2021 

https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/final_artigo_site_vigilancia_subsidio_pmas_2018_2021.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/final_artigo_site_vigilancia_subsidio_pmas_2018_2021.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/final_artigo_site_vigilancia_subsidio_pmas_2018_2021.pdf
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Conforme a distribuição das notificações de violência contra a mulher, é possível 

identificar que em 2017, o maior número de registros ocorreu na faixa etária entre 20 a 29 

anos, com 272 notificações. Em 2018, a faixa etária com destaque se manteve, porém, com 

380 notificações, correspondendo a um aumento na ordem de 39,7%. Detalhamos a 

distribuição das notificações conforme a faixa etária. 

 

1 Tabela: Notificações segundo faixa etária entre 2017 e 2018 

FAIXA ETÁRIA 2017 2018 

18-19 80 93 

20-29 272 380 

30-39 244 338 

40-59 183 275 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

A violência física teve destaque na análise segundo o tipo de violência, que em 2017, 

contabilizou 396 registros, tendo no ano posterior, o aumento de 16,36%, totalizando 551 

notificações. Detalhamos na tabela abaixo, 

 

2 Tabela: Comparativo segundo tipologia da violência entre 2017 e 2018 

TIPO DE VIOLÊNCIA 2017 2018 

Física 396 551 

Tentativa de Suicídio 183 251 

Sexual 118 150 

Psicológica 61 93 

Outras 21 41 

 
Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

O município de Campinas conta com uma rede de proteção à mulher vítima de 

violência, composta pelos seguintes serviços: Hospitais Especializados, que funcionam 24 

horas e disponibilizam acolhimentos e orientações primárias, coletas de exames clínicos e 

prevenção a IST, bem como, encaminhamento para outros serviços interdisciplinares; o 

CEAMO, um serviço de acolhimento e atendimento psicossocial e jurídico à mulher vítima de 

violência. Serviço que possui o acolhimento de demandas espontâneas e recebe 
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encaminhamentos de outras serviços vinculados a diferentes políticas sociais. Conta também 

com duas DDMs onde é possível lavrar o Boletim de Ocorrência, articulando ações de 

proteção e investigação criminal que podem ser executadas via Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, que realiza orientações e promoção dos direitos humanos, de forma integral e 

gratuita; e, a OAB Campinas 3ª Subseção, que possui uma Comissão da Mulher Advogada e 

oferece atendimento e orientações a todas as mulheres. Em relação à Segurança Pública, há o 

Programa Guarda Amigo da Mulher que realiza patrulhamento, nos casos de violência contra 

a mulher que esteja com medida protetiva, visando o afastamento do autor de violência.  

Apesar de visarem o atendimento a todos os tipos de violência, os serviços 

supracitados possuem como foco a atenção na violência doméstica e intrafamiliar, sem uma 

especificidade para trabalhadores sexuais. Não há identificação se essas violências foram 

perpetradas nas relações de trabalho, o que ocasiona a impossibilidade de contabilizar os 

índices da violência contra as profissionais do sexo no município. Os dados disponíveis para 

análise mais próximo da realidade de prostituição em Campinas, são os índices de violência 

da Região Sudoeste, onde está localizado o Jardim Itatinga. 

Segundo Marchesini (2016), foram identificadas 111 notificações de violência na 

Região Sudoeste no ano de 2016, correspondendo 7,91% dos registros totais do município. Se 

comparada as outras regiões, o percentual corresponde a um número baixo (é a menor região 

com índice de violência). Destes indicativos, 79 registros correspondem à violência contra 

mulher (71,17%).   

Em 2016 (SISNOV, 2017) foram contabilizadas 146 notificações na região, 

correspondendo ao aumento de 34,97%. Apesar de ser a região com a menor taxa de 

notificação de violência, é necessário ressaltar que os registros não são fidedignos com a 

realidade pois não são considerados os casos subnotificados. 

Vale ressaltar que na pesquisa de Marchesini (2016), os dados foram apresentados 

com base no Relatório de Informações Sociais do ano de 201627, disponibilizado no site da 

Prefeitura Municipal de Campinas. Este Relatório apresenta as características das regiões 

territoriais do município, porém, ao mencionar a região Sudoeste, não cita a existência do 

Bairro Jardim Itatinga. Nas estatísticas oficiais não aparecem os dados de violência. Não 

buscamos anular a importância da análise da violência em outros territórios, trazemos aqui, o 

questionamento da invisibilidade destes dados em um bairro planejado para a execução do 

trabalho sexual.  

 
27 Vide: https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/relatorios/relatorio-de-informacoes-sociais-do-municipio-de-

campinas Acesso em: 15 de out. de 2021 

https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/relatorios/relatorio-de-informacoes-sociais-do-municipio-de-campinas
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/relatorios/relatorio-de-informacoes-sociais-do-municipio-de-campinas
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Neste trabalho, escolhemos dar visibilidade ao Bairro Jardim Itatinga, apresentando a 

dinâmica estabelecida na criação do território e sua organização dialogando com as violências 

presentes neste território. 

 

 

3.4 Jardim Itatinga: a zona de Campinas 

O Jardim Itatinga é a região conhecida pelo trabalho sexual executado no local28, 

denominada como “zona”29. Sua criação aconteceu nos anos 1960, estrategicamente realizado 

pelo poder público, com o objetivo de concentrar as atividades ligadas à prostituição da 

cidade, garantindo seu zoneamento fora e distante do espaço urbano consolidado na época 

(TAVARES, 2014; HELENE, 2015).  

Antes da destinação deste bairro, a prostituição acontecia em “casas de tolerância” que 

eram aparentemente comuns, que poderiam ser confundidas com casas de família, assim 

como nas ruas espalhadas da cidade, não existindo então um espaço/zona destinada à essa 

atividade, “embora a maioria dessas casas, bem como das prostitutas de rua, se concentrassem 

no bairro do Taquaral, um bairro distante do centro para época” (MAZZARIOL, 1977, p. 14), 

que apesar da cidade ser pequena limitava-se à área central e apenas a alguns bairros, como 

Cambuí, Ponte Preta, Taquaral e Guanabara. 

Em meados dos anos 1960, o poder público começou a investir na expansão periférica 

da cidade, compreendendo que, 

O cenário desse período era marcado pelos primeiros anos da ditadura após o golpe 

militar de 1964. O país estava sendo atravessado por ações violentas que buscavam 

reestabelecer a “moral” e a “ordem”. Nesse sentido, o Estado utilizou o 

planejamento urbano como suporte burocrático do terror para introjetar a 

disciplinarização no cotidiano das cidades. Não por acaso, a prostituição foi um dos 

primeiros alvos dessas intervenções na cidade de Campinas (HELENE, 2015, p.2). 

 

Conforme Mazzariol (1977), a prostituição, em uma perspectiva conservadora e 

moralista, representa uma ameaça de “contaminação” à ordem - uma perigosa confusão nas 

 
28 O Jardim Itatinga, possui majoritariamente a prostituição realizada por mulheres cis. Há prostituição de 

travestis e mulheres trans, mas ocupam um espaço delimitado e identificado no território. 
29 Enquanto conceito, “zona” possui uma multiplicidade de significados, sendo que a maioria tem no seu cerne 

diferenciações e classificações. Assim, para a geografia física, a definição de zonas climáticas estabelece padrões 

para distinguir determinadas áreas em função de suas características climáticas. Segundo a geografia urbana, o 

termo zona pode ser entendido como divisão técno-administrativa que tem na sua essência a intenção de 

implementar regulações diferenciadas para cada região, vistas, por sua vez, também como partes diferenciadas. 

Em outros usos, o termo zona pode vir seguido de complementos: zona portuária, zona comercial, zona urbana. 

Nesses casos, as definições podem remeter tanto ao espaço onde se realizam determinadas atividades, quanto à 

sua territorialidade. No entanto, o termo zona adquire singularidade quando se remete aos territórios de 

prostituição. Assim, no Brasil, quando falamos “zona”, não são necessários complementos: entende-se 

automaticamente que estamos nos referindo a uma zona de prostituição (TAVARES, 2014, p. 1). 
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classificações acerca da mulher - por isso se deu a necessidade de “varre-la” para longe, já 

que sua eliminação não era possível, por ser parte constitutiva desta mesma ordem. A ideia de 

desordem e “noção da prostituição como sujeira conecta-se perfeitamente à prática do 

zoneamento, cuja formulação tem por fundamento a ideia de que distinguir e separar são as 

melhores formas de administração do meio urbano” (TAVARES, 2014, p. 21).Ou seja, se faz 

necessário a reorganização confinada da prostituição no espaço da cidade, assim como definiu 

Simões: “as classificações associadas à prostituição – ideias de separação, demarcação, 

punição e purificação - são responsáveis pela construção e pela atribuição de uma ordem ideal 

da sociedade” (SIMÕES, 2004 apud HELENE, 2015, p. 3).  

Assim, o confinamento da prostituição, além representar uma forma de isolar e 

controlar o meretrício, também delimita os contornos da cidade legal (identificada 

como espaço da “família” e da “ordem”) e determina, entre outras coisas, tipos de 

comportamentos sexuais femininos aceitos nessa parcela da cidade. Se, por um lado, 

há uma reificação de valores conservadores sobre o corpo e o comportamento 

feminino na cidade oficialmente aceita, em outra, na área confinada, há um 

laboratório de novas práticas e corporalidades ligadas ao corpo feminino na 

prostituição, que vão preenchendo de significados os contornos da zona 

(TAVARES, 2014, p. 21). 

 

A concretização dessa ação de zoneamento foi apropriada pelo discurso de “ameaça a 

família”, mas os interesses de qual família foi contemplado? A família branca, burguesa e que 

não pode ter a ruptura dos bons costumes? Podemos observar o reconhecimento social da 

prostituição como sujeira, onde a formulação do seu zoneamento “tem por fundamento a ideia 

de que distinguir e separar são as melhores formas de administração do meio urbano” 

(TAVARES, 2014, p. 21).  

Em 1966, ocorreu o início da “Operação Limpeza”, que visava a eliminação da 

prostituição. Essa ação utilizou força policial extremamente violenta, bem como todo um 

planejamento urbano foi realizado e o consenso de opinião pública, a qual sabemos que eram 

das pessoas que se incomodavam com as ações das prostitutas e que acreditavam que essas 

mulheres não faziam parte do contexto da classe média que eram comuns nos bairros 

localizados (HELENE, 2015). 

A operação levou ao fechamento de cortiços, bares e casas de prostituição do centro da 

cidade, se utilizando, quando preciso, do argumento de que era necessário liberar espaço para 

as novas construções e avenidas. Simultaneamente, foram realizados “acordos” com as donas 

de casas de prostituição, as quais negociaram com o poder público o translado de seus 

estabelecimentos para fora do perímetro urbano (HELENE, 2015, p. 4). 

Assim, o confinamento da prostituição, além representar uma forma de isolar e 

controlar o meretrício, também delimita os contornos da cidade legal (identificada 

como espaço da “família” e da “ordem”) e determina, entre outras coisas, tipos de 
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comportamentos sexuais femininos aceitos nessa parcela da cidade. Se, por um lado, 

há uma reificação de valores conservadores sobre o corpo e o comportamento 

feminino na cidade oficialmente aceita, em outra, na área confinada, há um 

laboratório de novas práticas e corporalidades ligadas ao corpo feminino na 

prostituição, que vão preenchendo de significados os contornos da zona 

(TAVARES, 2014, p. 21). 

 

Depois do planejamento da Prefeitura com os corretores dos loteamentos mais 

afastados do perímetro urbano e de muitas lutas e resistências das prostitutas, em 1967 foi 

inaugurado o Jardim Itatinga. Porém, ainda há o silenciamento da criação do território, diante 

os dados municipais. No Plano Diretor de Campinas de 200630, o qual aborda a trajetória dos 

planos de desenvolvimento urbano e planos para ações pertinentes ao desenvolvimento 

municipal, em nenhuma parte do documento é mencionada a construção do bairro Jardim 

Itatinga ou da trajetória da prostituição no município.  

No município há outros pontos de prostituição, porém, a maior parte das profissionais 

do sexo se encontram no Jardim Itatinga, que conta com atividades nas calçadas, dezenas de 

boates, casas de shows eróticos ou de travestis, pequenos motéis e bares.  

Dados do Centro de Saúde do território indicam que trabalham cerca de dois mil 

profissionais do sexo no local, distribuídas em cerca de duzentas casas de prostituição, com 

um aumento significativo em relação à sua criação, quando havia apenas 20 casas em 

funcionamento (TAVARES, 2014; HELENE, 2015).  

Após cinquenta e cinco anos de existência, o bairro não está restrito ao trabalho 

sexual. Há prestação de vários serviços, desde os básicos e comuns como supermercado, 

farmácias, bares, além dos vendedores que percorrem o bairro, sendo estes os principais 

responsáveis pelo abastecimento de mercadorias das trabalhadoras que ali residem 

(TAVARES, 2014). Em visita de campo para esta pesquisa, foi possível observar estes 

vendedores circulando pelo território, com vendas de roupas, lingeries, produtos de 

limpeza/higiene, dentre outros. 

Por encontrarem os serviços no bairro, muitas vezes essas mulheres não se relacionam 

com a diversidade urbana encontrada em outros pontos da cidade, “seu direito à cidade é 

constantemente violado, impedindo-as de se apropriarem da cidade como cidadãs, sendo 

confinadas a circular, morar e trabalhar em uma área isolada (HELENE, 2015, p. 9)”.  

Nas entrevistas realizadas, as depoentes afirmam que devido aos comércios presentes, 

não há necessidade de se locomover a outros bairros e/ou região; a única saída do território se 

dá para a rodoviária, quando retornam para suas cidades de origem. Isso às privam da 

 
30 Fonte: https://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplurb/plano-diretor-2006/doc/historico.pdf. Acesso em 23 

de jun. de 2021 

https://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplurb/plano-diretor-2006/doc/historico.pdf
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liberdade de ir e vir e expandir o conhecimento e possibilidades que o município lhe oferece, 

seja no âmbito de lazer, trabalho, acesso à serviços socioassistenciais e etc.  

Entre os dados coletados, observamos que a qualquer hora, em diferentes dias da 

semana, o bairro está em funcionamento. Segundo Gabriela, o domingo é o dia da semana de 

menor movimento, já Margarida e Rosa afirmam ser um ótimo dia para ganhos, diferente das 

terças e quartas-feiras. Nas visitas ao campo, foi possível observar que a movimentação de 

clientes oscila conforme as semanas do mês, pois, no dia 31 de agosto de 2021 os números de 

carros que circulavam no território eram maiores, isso ocorre pelo período de recebimento 

salarial dos clientes.  

Os clientes fazem o uso do território por meio de automóveis, em grande maioria em 

carros, não sendo comum a circulação de pessoas a pé (TAVARES, 2014). Em deslocamento 

para uma das casas quando das visitas de aproximação ao território para fins desta pesquisa, 

foi possível observar olhares com estranheza, tanto das trabalhadoras locais quanto dos 

clientes. É possível identificar as trabalhadoras do local pois encontram-se, em grande parte, 

nas calçadas, em frente às casas de referência, algumas sentadas em cadeiras plásticas, já 

outras negociando com os clientes. 

Além disso, é visível a segregação do território quanto à prostituição de mulheres cis e 

travestis, as quais possuem uma rua determinada para o trabalho no território. Outro ponto é 

divisão do território, separando por faixa etária, a prostituição das mulheres mais velhas em 

determinada rua (Rua Dracena), local onde estão inseridas as depoentes. Ao perguntamos para 

Rosa, sobre a realidade do território, a mesma verbaliza a segregação existente, uma motivada 

por padrões de beleza “lá pra cima, diz que é top, só modelo, aqui embaixo é mais a rua das 

coroas né”. Para além dessa segregação, o território possui casas residenciais onde não há o 

comércio sexual. Tavares (2014) ilustra através da imagem, a separação do Jardim Itatinga 
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3. Figura: Mapa - Jd. Itatinga 

 

Fonte: Tavares, 2014 

 

Nesse território podemos encontrar casas, boates e bares, que somados correspondem 

aproximadamente 200 estabelecimentos (TAVARES, 2014). Há dois tipos de casas de 

prostituição, as mais baratas, nas quais as meninas ficam nas varandas e janelas, tratando com 

os clientes diretamente na rua, para depois, de acordado com eles, utilizarem os quartos da 

casa. Também há boates no território, como a mais conhecida: Boate Galo de Ouro, nas quais 

os clientes pagam para entrar, onde podem ter acesso às trabalhadoras (HELENE, 2015) com 

os valores do programa superiores à média de preço das atividades realizadas nas casas.  

Gabriela afirma que não há uma ascensão social ou financeira ao se trabalhar nestes 

espaços, verbalizando a exploração do trabalho, pois são os donos da boate que recebem a 

maior parcela do lucro, justificado como custeio para manutenção e organização do espaço. 

Além disso pontua que na boate Galo de Ouro, os quartos de trabalho e para dormitório são 

separados, possibilitando a divisão do ambiente.  
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4 VIOLÊNCIA CONTRA AS PROFISSIONAIS DO SEXO: ANÁLISE DOS 

SUJEITOS QUE A VIVENCIAM 

 

Analisar a prostituição vai além de compreender as relações de trabalho, é necessário 

ampliar o olhar para percurso anterior à realização dos programas, pois cada uma das 

profissionais do sexo possui suas trajetórias de vidas, onde os motivos para iniciação na 

prostituição são amplos, “algumas acreditam que não há maneira mais prazerosa de ganhar a 

vida, outras não possuem alternativas, a não ser alugar o corpo” (SORAES et. al., 2015, p. 

65).  

Apesar da pluralidade dos motivos, do ato de prostituir-se, algumas pesquisas 

conseguiram determinar alguns problemas sociais que podem contribuir para 

o fenômeno social “prostituição”. Pobreza, uso de substâncias ilícitas, 

estrutura familiar deficitária, abuso sexual etc., são fatores que facilitam a 

entrada na prostituição (RODRIGUES, 2009 apud SORAES et. al., 2015, p. 

65). 

 

De forma breve, conhecemos as histórias das mulheres entrevistadas, sendo possível 

identificar as marcas que essas vidas carregam: de violência, exclusão, pobreza, dentre outras. 

Viveram e ainda vivem os impactos ocasionadas pela violência estrutural, ressaltando a 

inacessibilidade às políticas públicas em suas trajetórias de vida.  

Essa violência não cessou ao adentrar na prostituição, pelo contrário, foi 

potencializada; suas repercussões são identificáveis nas relações de trabalho apresentada pelas 

depoentes, principalmente com os clientes.  

O patriarcado é violência estrutural reguladora das relações no Jd. Itatinga, buscamos 

identificar como ela se expressa no cotidiano do trabalho sexual no território, destacando a 

invisibilidade dessa categoria profissional para o Estado, sobretudo com os agravos 

ocasionados pela pandemia da Covid-19.  

 

 

4.1 Sujeitos em movimentos: vidas marcadas por sofrimentos e violências  

Anterior à discussão da violência vivenciada no cotidiano do trabalho sexual, 

dialogamos com as depoentes sobre suas trajetórias de vidas. Margarida é uma mulher que se 

reconhece como branca, de 53 anos, natural do município de Pontalina – Goiás. Teve seus 

estudos interrompidos na 6ª série em função de trabalho e de um relacionamento que gerou 2 

filhos.  

Sua trajetória é sem privilégios, atravessada por violências desde a infância. Família 

trabalhadora no meio rural, sem condições para realizar os cuidados necessários aos filhos. 
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Com 8 anos, sua genitora a “entregou pra família cuidar, pra mim estudar, só que eles 

judiava bastante”. Condições essas que perduraram até seus 12 anos, quando foi para Goiânia 

trabalhar com a irmã. Não citou a idade exata, mas, muito jovem, conheceu seu ex-

companheiro, genitor dos seus filhos, “eu arrumei um homem bem mais velho do que eu, ele 

que quis, me quis”. Foi um relacionamento violento e abusivo, marcado por violências. 

Quando compreendeu a dinâmica do relacionamento e os abusos do ex-companheiro rompeu 

com o ciclo da violência. Sua separação resultou judicialmente no recebimento de uma 

pensão, no período de 1 ano, justificada pela dependência financeira e pensão alimentícia para 

os filhos.  

Durante o recebimento desta pensão, buscou novas oportunidades de trabalho, porém, 

todas sem sucesso. Com a finalização do prazo de recebimento da pensão, se viu sem formas 

econômicas de suprir as necessidades do núcleo familiar em sua cidade natal. Dessa forma, 

veio para o Itatinga no ano de 2011, a partir de indicação de uma conhecida da cidade natal, 

sabendo das condições de trabalho, “ai eu falei se ela é capaz eu acho que eu também sou 

capaz de fazer isso” (Margarida).  

Desde sua chegada no território transitou em algumas casas até o ano de 2014, ficando 

deste ano até 2016 em Goiás. Retornou para o território por ausência de negociação dos bens 

com ex-companheiro. Transitou novamente entre as casas, tornou-se sócia de uma delas. 

Atualmente, encontra-se na mesma rua, alugando o quarto de maneira individual – tanto para 

o trabalho como moradia.  

Gabriela, possui 28 anos, se identifica como uma mulher branca e mãe solo de 4 

filhos. É natural do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, local em que se encontra sua rede de 

proteção. Apesar de jovem, também teve sua vida atravessada pelas violências com 

relacionamentos marcados por agressões e falas violentas. Mãe solo, com genitores diferentes 

e ausentes; um dos pais de seus filhos encontra-se preso, motivo alegado pelas ausências.  

Devido aos estudos até a 6ª série, teve sua vida profissional marcada por trabalhos 

precários e com a instauração do cenário pandêmico, se viu sem condições de manter o 

sustento da família, onde os benefícios sociais não foram suficientes para arcar com as 

despesas. 

Quando chegou a pandemia, eu morava num aluguel com 4 criança, os pais não 

serviam pra nada, minha mãe não tinha pra me ajuda, a única coisa que ela podia 

fazer era abriga eu na casa dela e foi o mais importante que ela pode fazer por mim e 

olha minhas filhas pra mim correr atrás e foi quando eu parei aqui (Gabriela).  

 

Tentou de diversas formas prover as condições básicas, até solicitando empréstimo 

com agiota – motivos pelos quais veio para Campinas por ameaças pela ausência de 
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pagamento. Dessa forma, em fevereiro de 2021 chegou ao Itatinga através de uma conhecida, 

que realizou a publicação da vaga. O trabalho seria para a Boate Galo de Ouro, empresa na 

qual realizou o custeio de transporte da cidade natal à Campinas, empréstimo que seria pago 

por trabalhos realizados. Viu como uma oportunidade de ganhos, planos a princípio para 

pagamento das dívidas para encerramento das ameaças, porém, com a ascensão dos ganhos 

prologou sua estadia. Sua trajetória na Boate Galo de Ouro foi pequena, com apenas duas 

semanas, devido os ganhos não estarem sendo condizentes com o proposto:  

A Galo de Ouro, eu costumo fala pras meninas que é uma ilusão, eles te mandam 

aquelas fotos, fala que você vi tirar dois mil por semana e única coisa que a Galo de 

Ouro te oferece de bom, que nenhuma casa te oferece, é a comida, você toma café, 

almoço, janta, lanche, você tem tudo ali, banho quente, tudo ali (Gabriela). 

 

Assim, após o pagamento necessário ao agiota, iniciou os trabalhos nas casas de 

prostituição do território. As filhas estão sob os cuidados da avó materna, porém, Gabriela 

tem o desejo de trazê-las para o Itatinga – está aguardando vaga nas escolas e inserção no 

serviço socioassistencial do território. 

A última entrevistada é Rosa, que tem 61 anos e é uma mulher branca, natural de Tupã 

– São Paulo, que, logo após o nascimento mudou-se com a família para o Paraná.  Possui 

escolaridade até a 3ª série e é mãe de 3 filhos. Sempre foi trabalhadora rural, porém, decidiu 

expandir as áreas de trabalho ao receber uma proposta de uma colega para trabalho em 

Santos, que disse “’vem pra Santos, vem aqui em Santos, que é bom pra trabalho, pra 

emprego aqui é bom’”. A princípio não trabalhou na prostituição, teve outros trabalhos 

informais, em condições precárias e salários baixos, “trabalhei em tudo quanto é coisa, 

trabalhei de faxineira, vixe eu trabalhei de tudo na minha vida, a última, acho que o último 

pecado que eu to pagando é aqui [risos]”. 

Teve contato com uma profissional do sexo, para a qual verbalizou “que trabalhava 

tanto e ganho pouco, ela falava eu ganho tanto e aí ela foi me incentivando pra mim ir um dia 

hoje, outro dia. Aí eu fui começando a ganha dinheiro, ganhando dinheiro, quando eu vi eu 

falei o que? entrei na prostituição que eu nem vi”. Nessa trajetória em Santos, também 

iniciou alguns programas em Campinas, onde fazia o revezamento de 15 dias em cada 

munícipio, rotina que durou 17 anos. Assim, há 3 anos foi residir em Curitiba com os filhos, 

onde deixou de exercer o trabalho sexual. Retornou fixamente para Campinas em 2020, no 

início da pandemia, também por questões financeiras, pois em Curitiba não trabalhava e 

buscava independência financeira. Desde sua chegada no Jd. Itatinga, encontra-se na mesma 

residência, sem tantas movimentações de locais de trabalho no território. 
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Seus filhos sabem de sua profissão, verbalizou os diálogos que tem com sua neta 

acerca da prostituição como forma de trabalho, assim como os percalços anteriores à inserção 

na prostituição, pois “meus filhos já viram que eu passei por dificuldade na minha vida, 

entendeu? Eu cheguei a passá até fome”. Porém, apenas os filhos sabem de sua profissão, 

outros familiares não possuem esse conhecimento.  

Conhecendo, a partir dos relatos, parte da realidade dessas mulheres, observa-se que as 

inserções no trabalho sexual ocorreram por uma determinação social. Diante um cenário de 

precarização das condições de trabalho, buscaram maneiras de manter o próprio sustento e do 

seu núcleo familiar, principalmente diante a ausência do Estado em uma pandemia, que 

potencializou a fome, a miséria e o desemprego.  

 

 

4.2 Cotidianos, condições e locais de trabalho 

A compreensão do cotidiano das profissionais do sexo, tendo em vista as condições e 

locais de trabalho, é de grande relevância, pois “os tipos de prostituição se diferenciam em 

relação ao perfil econômico do cliente, aos padrões de beleza aos quais as mulheres devem 

seguir, a maior ou menor autonomia durante o programa e as questões relacionadas à 

segurança” (MACHADO, 2017, p. 29). Antes de observarmos as realidades dentro do Jd. 

Itatinga, é importante conhecer algumas das possibilidades de trabalho na prostituição. 

A mais frequente é nomeada como a do baixo meretrício e se caracteriza por mulheres 

que praticam a prostituição, principalmente nas ruas, mas não se resume apenas nestes locais. 

Machado (2017), afirma que nesta categoria não há muitas exigências referentes à escolha dos 

clientes e as mulheres se submetem, muitas vezes, ao trabalho em locais insalubres, inseguros, 

com maiores possibilidades de violências por parte dos clientes. O autor identifica o baixo 

meretrício como a alternativa de sobrevivência de mulheres mais pobres, sendo intitulada 

então como “prostituição da pobreza”. As profissionais que se encontram nestes espaços, 

sofrem de maneira potencializada, a estigmatização da prostituição, tendo em vista a 

utilização dos espaços públicos, com maior visibilidade da sociedade, a qual já 

contextualizamos que, em grande parte, reproduz um discurso moral e conservador.  

As prostitutas de rua elegem determinados pontos da cidade e ali esperam pela 

abordagem dos clientes. A negociação se dá no espaço público e, após acertados o 

preço e condições do “serviço”, o ato sexual se dá em motéis, hotéis ou até mesmo 

no carro do cliente (MACHADO, 2017, p. 30). 

 

A classificação do médio meretrício se relaciona ao trabalho profissional que é 

praticado em hotéis e/ou boates, onde as profissionais possuem, como requisito, a aparência 
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dentro dos padrões de estética da sociedade. “Por não estarem expostas nas ruas, os riscos de 

violência e exploração das prostitutas do médio meretrício são consideravelmente menores” 

(MACHADO, 2017, p. 30).  

A prostituição em boates geralmente é exercida em bares e/ou casas de shows (danças 

e strip-tease), porém, não significa que todas as mulheres que trabalham nestes locais estão 

inseridas na prostituição. Este local oferece espaços reservados para o sexo, onde a casa 

recebe parte do ganho da profissional, assim como, as mulheres ganham porcentagem no 

consumo do cliente. Apesar de tais pré-requisitos e condições do estabelecimento, o local é 

preferido pelas mulheres, em comparação às ruas, devido a segurança que minimamente é 

oferecida. Há possibilidades de o programa ser exercido em outro ambiente externo, “desde 

que o cliente pague uma quantia extra, o que expõe as prostitutas aos mesmos problemas 

enfrentados nas ruas, contexto em que estão mais sujeitas à violência, fraude e roubo” 

(MACHADO, 2017, p. 32). Já a prostituição exercida em hotéis não possui cobrança de 

entrada dos clientes (tendo em vista que em boates, pode não ocorrer o ato sexual, apenas o 

consumo visual de danças).  

As prostitutas alugam o quarto por um ou dois turnos, pagam a diária e durante este 

período aguardam os clientes no quarto, os quais, após circularem de quarto em 

quarto, escolhem a prostituta que melhor lhes agradam e negociam o preço e as 

práticas da relação sexual. O preço do programa é geralmente baixo, porém a intensa 

circulação de clientes permite que as prostitutas consigam realizar grandes números 

de programas por dia, o que acarreta na possibilidade de receberem uma quantia 

significativa (MACHADO, 2017, p. 32).  

 

Em relação à violência, esse espaço torna-se mais seguro que as ruas, porém ainda 

coloca a mulher em grande risco, pois em quartos exclusivos para isso, não há segurança e 

quem se responsabilize pelos contratos minimamente pré-estabelecidos entre a profissional e 

o cliente.  

No alto meretrício, ou prostituição de luxo, as profissionais possuem maior controle e 

domínio sobre o corpo e trabalho, tendo maiores opções de escolha dos clientes, em sua 

maioria, pessoas de poder aquisitivo elevado. Diferente do que foi contextualizo por Machado 

(2017), as profissionais que atuam nesta categoria não se encontram em situação de 

vulnerabilidade e/ou pobreza. Estas ainda estão no lugar de trabalhadoras, mas reconhecidas 

pela sociedade dentro da categoria de classe média. “Acredita-se que a motivação para se 

prostituir esteja no desejo de ascensão à sociedade de consumo, ou seja, adquirir bens de 

maneira mais rápida” (p. 33).  

A divulgação do trabalho se dá através de sites de acompanhantes, nos quais há a 

divulgação de preço por hora, horário de atendimento, possível disponibilidade para 

o acompanhamento aos clientes em eventos ou viagens, além de suas especialidades 

sexuais e fotos. Paga-se uma taxa ao site, o qual é responsável pela manutenção e 
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divulgação de seu trabalho. Na prostituição de luxo há maior liberdade na escolha 

dos parceiros sexuais e a média do que se ganha varia entre 1.000 a 3.000 reais por 

hora de trabalho (MACHADO, 2017, p. 33). 

 

Como supracitado, os clientes dessa categoria possuem bens mais rentáveis; grande 

parte são homens casados que desejam preservar sua identidade, tendo em vista os locais de 

divulgação do trabalho.  

Os tipos de relação entre os locais de trabalho e as mulheres são diversificados, com 

um leque de possibilidades, bem como diferentes graus de autonomia da trabalhadora para 

negociar o cotidiano de trabalho. As próprias trabalhadoras negociam o valor do programa, 

podendo aumentá-lo ou diminuí-lo de acordo com sua disposição ou necessidade, além de 

negociar quais serviços serão prestados.  

Gabriela foi a única entrevistada que teve outro tipo de relação de trabalho no Jd. 

Itatinga, além das ruas também trabalhou na Boate Galo de Ouro. Ao mencionar as diferenças 

da prostituição na rua e na boate, relata que além dos valores do programa (que possuem 

como média 120-150 reais, porém, há o desconto da utilização do quarto, que permite o ganho 

médio de 60-90 reais para a profissional do sexo), as mulheres do local recebem 10 reais por 

drink consumido pelo cliente, porém, se queixa: “ali é uma ilusão, ali a gente faz só eles 

bebe, bebe, bebe e quem tá ganhando é eles, a dose é 75 reais e ainda a mais barata e nisso 

você ganha 10 reais”. Além disso, contextualiza o meio competitivo, pois a quantidade de 

clientes frequentadores da boate não é relativa à quantidade de trabalhadoras presentes no 

local, com conflitos pela competição por clientes entre as trabalhadoras. Segundo Caniato e 

Rodrigues (2012), a competição “é base do modo de produção capitalista” (p. 23), 

potencializando as violências permeadas por este sistema, além de auxiliar na manutenção do 

patriarcado, que idealiza a rivalidade feminina. Além disso, diminui o poder de escolha em 

relação aos clientes.  

As entrevistadas não possuem um horário fixo para o trabalho, a entrada ocorre logo 

cedo (entre 4h30 à 8h) e não há previsão de saída, isso varia em razão da procura e/ou 

clima/tempo do dia, “eu fico lá fora, o que aparece pra mim é lucro, então eu fico o dia 

inteiro na rua, sentada, entendeu?” (Rosa).  Em comum, afirmam o grande fluxo em horários 

anteriores e posteriores ao comercial. Rosa complementa afirmando que, “de manhã é o 

horário que mais tem cliente (...) e de tardezinha, o horário que eles vêm do trabalho”.  

Para a prestação dos serviços é realizado o combinado anterior à entrada no quarto, 

feito na rua, sendo pactuado ações permitidas no programa. Os principais combinados são 
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sobre ser programa completo31 e sobre o uso de preservativos. Ambas relataram que todos os 

programas realizados são feitos com preservativos, apesar de os clientes solicitarem que seja 

sem e até oferecem um pagamento maior. Também não realizam o programa completo, 

porém, se realizassem o valor dos ganhos aumentaria. Rosa exemplifica isso quando verbaliza 

que, “não sou obrigada a sair com qualquer um, eu escolho quem eu quero. Não é porque eu 

tô ali não, que a gente é obrigada a sair com quem a gente não quer”. 

Muitas vezes, o cliente não quer o sexo, podendo solicitar fetiches de utilização de 

diversas roupas íntimas, conforme mencionado por Margarida. Assim como Gabriela, relata 

que já solicitaram o espaço apenas para o uso de substâncias psicoativas, “nunca me 

perturbaram, eles cheiram pó né “posso cheirar?” oh, fica a vontade, pode cheira naquela 

mesinha ali, não enchendo meu saco, vai lá, bem de boa, não me pertubam e vão embora”. 

O uso de substâncias psicoativas pelos clientes é citado por Gabriela e Rosa, porém 

ambas relatam que nunca sofreram violência com esses episódios. Já Margarida não realiza 

combinados com clientes que fazem uso dessas substâncias, “se eu já senti lá fora, eu já nem 

entro pra dentro, eu prefiro perder”. 

A duração do programa ocorre por volta de 30 minutos, acerca dos valores, “eles 

passa, a gente vai lá e dá nosso valor” (Gabriela). Tendo como média 70 reais, ambas 

verbalizam que se for solicitado um valor abaixo32, estão disponíveis para a negociação, 

podendo esse valor sofrer a alteração de 50% a menos, “que nem por exemplo, domingo 

apareceu de tudo, de 30 pra cima eu pegava, eu preciso, eu preciso comer, preciso pagar 

aluguel” (Rosa).  

Os pagamentos são realizados na entrada do quarto, podendo ser dinheiro espécie, 

pix/transferências e cartões. Quando é um cliente fixo, já sabe o funcionamento do pagamento 

“eles já tira o dinheiro, já põe aqui em cima” (Rosa). Quando indagada sobre episódios de 

não pagamento dos clientes, informa que “paga? Não, mas nota falsa deu (...) isso foi a noite, 

na hora da correria você pega, que você nem vê”. Entendemos essa afirmação como uma 

forma de não recebimento pelo seu trabalho, caracterizando como uma das expressões de 

violência. 

Complementando, Margarida cita um episódio onde realizou um programa e o cartão 

do cliente estava impossibilitado para a compra, o mesmo efetivou o pagamento do drive-in 

com o único dinheiro em espécie que tinha. Porém, a trabalhadora não recebeu e ficou no 

local, sem meios de transporte para retorno ao Itatinga, “me trouxe de moto, me largô lá com 

 
31 Programa completo inclui o sexo anal.  
32 Principalmente neste episódio pandêmico, os valores estiveram abaixo da média.  
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o capacete e falo ‘vou lá em casa busca o dinheiro’” (Margarida). Há pouco tempo 

reencontrou o cliente que efetivou o pagamento.  

Todas as entrevistadas residem no mesmo local de trabalho, alugam o quarto com 

pagamento semanal. Dessa forma, retiram uma porcentagem do ganho de cada programa para 

pagamento do quarto, porém, não souberam informar, pois é algo que varia com o momento33 

e o valor recebido pelo programa.  

Mas esta não é a totalidade das relações de trabalho do Itatinga, pois há mulheres que 

não residem no território, então é cobrado o valor do quarto proporcional à quantidade de 

programa/utilização do quarto. Segundo Gabriela, há quartos que são cobrados desde 10 a 30 

reais por programa, variando conforme os combinados da casa.   

O fato de utilizarem o espaço que residem no Itatinga para o trabalho reduz o risco de 

violência. Segundo Margarida “ali no motel é mais arriscado né, porque o cara pode fazer o 

que quiser, já passô na televisão várias vezes casos do cara que mata a mulher lá no motel e 

vai embora”. Relata um episódio vivenciado ao sair do Itatinga para realizar o programa em 

um motel, onde no retorno da casa, o cliente solicitou que a trabalhadora descesse do carro.  

Aí eu falei pra ele “se você me deixa aqui na pista, eu não sei pra onde ir”, eu não 

tenho paradeiro, eu não conheço ninguém aqui e ele “não, não, desce, desce”, eu 

falei que não vou descer, você me deixa pelo menos lá perto da onde cê me pegou, 

porque meu telefone tá sendo rastreado, quando falei assim o homem arrepio, aí ele 

foi e me deixou, bem debaixo daquela ponte perto do euro, lá embaixo, ele deu uma 

paradinha eu voei fora. Aí eu fui subindo, e um cara me deu uma carona e o cara não 

me pagou (Margarida). 

  

Gabriela e Rosa não relataram episódios de violência ao sair do bairro, porém, 

reconheceram que as saídas proporcionam maiores possibilidades de acontecer. Gabriela 

menciona que sabe de notícias onde mulheres sumiram e depois os corpos foram encontrados 

sem vida e, até mesmo de clientes, que jogaram as profissionais do sexo do carro em 

movimento, a mesma questiona: “a gente não sabe com quem a gente tá saindo. E se o cara 

pode entrar ali, que tem um banheiro, tem um quarto, pra fazer o nãnãnã e vai embora, 

porque ele tem que ir num motel, porque ele quer sair daqui?” (Gabriela). Dessa forma, as 

três depoentes atualmente só realizam programas dentro dos quartos que alugaram.  

Gabriela explica como se deu o conhecimento acerca das relações e os cuidados dentro 

do trabalho sexual. Relata em seu aprendizado, orientações a de colega de profissão que  

Sempre falava assim: nunca faz saída, fala “vamo pro motel”, não vai, ela falava 

sempre toma cuidado, se você olha e vê que sentiu algo estranho, não entra pro 

quarto, olha bem, não vem com esses cara nóia, loucão, não faz isso. Pensa em 

perder, pra saber que lá na frente você vai ganha outro melhor, tendeu? Nunca entra 

 
33 As entrevistadas informam a ajuda/auxílio que os clientes ofertam, relatando episódios no qual realizaram o 

pagamento do aluguel, além de fornecer outros auxílios.  
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no quarto e tranque a porta por dentro, finge que passou, a porta sempre aberta. 

Dinheiro? fez dinheiro o máximo que pude, deposita numa conta, nunca no seu 

quarto, no quarto a gente entra com cliente, nunca sabe quem é a pessoa. 

 

O aprendizado quanto às relações e cuidados ao realizarem programas ocorre pelas 

relações entre as profissionais do sexo, inseridas em contextos de inseguranças e medos. A 

rede de proteção, umas com as outras, é uma forma de proteção contra a violência. Porém, 

pelos relatos, podemos ver que, nem sempre essas prevenções as livram de atos violentos, 

sejam físicos, psicológicos ou patrimoniais. 

 

 

4.3 Impactos da pandemia da Covid-19 para as profissionais do sexo 

A pandemia a Covid-19 trouxe impactos importantes nas condições de vida e trabalho 

de milhares de pessoas e não poderia ser diferente em relação às profissionais do sexo. No 

Brasil, a situação se agravou com o negacionismo presente na esfera governamental e a 

ausência de um presidente que compreende a necessidade de olhar o novo modelo de 

sociedade em que nos encontramos. Nos próximos anos, o resgate do processo histórico 

acerca da pandemia de COVID-19, será lembrado por ceifar mais de dois milhões de vidas em 

todo o mundo, além de que, no Brasil, também será lembrado pelo retorno de centenas de 

milhões de pessoas para a miséria e a pobreza. A pandemia da covid-19 afetou a renda de 

diversas pessoas do país e o recorte mais vulnerável são as mulheres, pobres, pretas e 

periféricas, que na grande maioria são mães-solos e chefes de família.  

No cenário pandêmico, destacou-se a ausência do Estado em ações efetivas para as 

profissionais do sexo. Por recomendação da OMS, as melhores medidas para a prevenção do 

contagio do vírus foi o uso de máscara e o distanciamento social, condições impossíveis às 

profissionais do sexo. Como alternativa, uma parcela pequena das trabalhadoras, aderiu à 

estratégia do sexo online/virtual. As trabalhadoras sexuais possuem o regime informal de 

trabalho, sendo assim, os ganhos se baseiam na quantidade de programas realizados. No 

trabalho virtual, mesmo que os ganhos não correspondam ao presencial, foi uma possibilidade 

de obtenção de renda. Porém, ressaltamos que o sexo remoto não é abrangente a todas as 

profissionais, dentre alguns motivos, a ausência de recursos e conhecimentos tecnológicos.  

Em 02 de junho de 2020, Cida Vieira - presidente da Associação das Prostitutas de 

Minas Gerais, foi entrevistada pela Rádio Super Notícia. Na oportunidade, contextualizou as 

dificuldades que as profissionais do sexo encontraram para realizarem seus trabalhos no 

período de isolamento social, destacando "o que acontece hoje em dia é que, devido às 
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medidas contra a Covid-19, a gente tem essa questão de ficar em casa. Mas as contas de água 

luz e telefone continuam chegando. Para o trabalhador sexual, ele tem que estar com a sua 

clientela". 

Porém, os impactos no trabalho devido a pandemia não foram exclusivos às 

profissionais do sexo. Outros trabalhadores também foram atingidos, como os trabalhadores 

autônomos, pessoas que ficaram desempregadas neste período e também, 

microempreendedores, dando início a um dos piores cenários econômicos do Brasil. 

Como forma de fornecer proteção social de forma emergencial aos impactados com a 

crise, foi instaurado o benefício de transferência de renda – o Auxílio Emergencial. Porém, os 

valores não corresponderam com o custo de vida no país. Seu valor máximo em 2020 foi de 

R$ 1.200,00 e em 2021 houve redução, com repasse máximo de R$ 375,00. Isso ocasionou 

diversas reflexões e críticas: como um governo entende a possibilidade de subsistência com 

estes valores? Torna-se impossível, tendo em vista a crise em que o Brasil se encontra, não 

apenas financeira, mas também, social. De forma que, as profissionais do sexo não puderam 

aderir totalmente ao isolamento social.   

Com a omissão do Estado, muitas mulheres encontraram a possibilidade de 

sobreviverem à fome e a miséria na prostituição, como o caso de Gabriela, que com o início 

da pandemia, acumulou “várias dívidas e desespero, com criança pequena né? sabe como que 

é. Eu deixei minha filha, eu lembro até hoje, com 10 reais e metade de um leite e vim pra 

cá”.  Ou até mesmo, o retorno para o trabalho sexual, como Rosa.  

Um dos pontos abordados na discussão ambígua da prostituição é que muitas mulheres se 

inserem no trabalho sexual em razão de uma determinação social. Ou seja, que devido a uma 

trajetória de vida, perpassada por violências, vulnerabilidades econômicas e desigualdades 

sociais, encontram na prostituição, uma forma de sobreviver às expressões de exclusão 

ocasionadas por uma sociedade capitalista (LEAL; SOUZA; RIOS, 2017).  

Com os altos números de contágios e mortes pelo coronavírus, houve diminuição de 

clientes no Jd. Itatinga, ocasionando a diminuição do preço dos programas, pois as 

oportunidades eram poucas. Para conseguir efetivá-los, submeteram-se a pagamentos 

mínimos de 30 reais e tentativa de aumento dos programas, o que comprometeu suas 

condições de vida, com reflexos na saúde “quando eu vou dormir assim, eu to um bagaço, 

arrebentada, dor no corpo, dói tudo” (Rosa).  

Essas marcas deixadas nos corpos, são marcas de violências pois se suas condições 

estivessem garantidas como trabalho, poderiam vivenciar este período de crise em melhores 

condições. 
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Souza e Carvalho (2018) apontam que a relação estabelecida na prostituição é marcada 

por opressões e violências, onde o Estado, cafetões e consumidores da prostituição legitimam 

as violações, justificadas como consequências do trabalho. Também apontam que há uma 

marginalização que advém da falta de legalização da profissão a qual expõe as trabalhadoras 

em riscos e impede o acesso a direitos básicos de forma integral. 

Compreendemos que a exclusão dessas mulheres em ações sanitárias, sociais e 

econômicas durante a pandemia foi apenas uma representação de toda a construção social da 

prostituição. Isso se dá em manutenção de uma sociedade pautada no patriarcado, que tenta 

controlar e indicar os lugares que as mulheres devem estar. 

 

 

4.4 A reprodução do patriarcado como manutenção da uma sociedade violenta 

O contexto histórico que foi tecido e se perpetua até os dias atuais é de um sistema de 

poder desigual e subordinado a uma instância masculina com as diferenças biológicas em um 

patamar de hierarquização de corpos.  

Nesta ótica, a violência de gênero é um fenômeno que acontece e é alicerçado por 

esses preceitos (SILVA et al., 2016). A mulher foi e ainda é, oprimida, em razão de uma 

sociedade machista, patriarcal, que não a trata como alguém sujeito de direitos, com voz 

própria sobre suas demandas (SANTOS et. al., 2019).  

No campo da prostituição, independente do motivo que a inseriu nessa atividade de 

trabalho, está submetida a este sistema, pois é algo estrutural e superior a ela e a todas as 

outras mulheres. Ainda que as mulheres tenham conquistado direitos importantes, observa-se 

que a estrutura patriarcal se faz presente e molda a forma como a sociedade funciona, “onde 

ao homem é dado privilégios entendidos como normais e a mulher é limitada sua liberdade” 

(Ibidem, p. 102).  

Através da ótica de Zizek (2014), podemos nomear esta violência como objetiva. 

Como apresentado, trata-se da violência a partir da dominação cultural, tendo como destaque 

que o dominado não se opõe ao dominador pois a violência é despercebida e naturalizada, 

com seus atos de maneira sutil. Seus impactos não são exclusivos às profissionais do sexo, 

mas são potencializados à essa categoria profissional.  

Uma das expressões da violência nesse recorte é a reprodução do patriarcado que 

impõe os lugares do homem e da mulher, tratando a sexualidade de maneira desigual. E a 

reprodução desse ideal, também se dá entre as mulheres entrevistadas, quando colocam o 

próprio desejo de lado, estando disponível unicamente para o prazer do homem.  
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Destaca-se que as mulheres verbalizam esse pensamento, porém não identificam esse 

ato como violência, tratando de forma naturalizada e justificando na reprodução do senso 

comum: que o sexo é pertinente apenas ao homem e que suas necessidades de prazer são 

biologicamente diferentes das mulheres.  

Uma das formas que esse domínio é identificável é quando há insistência dos homens 

para realização de algum ato sexual, tal como o sexo anal. Gabriela relata que nunca a 

forçaram, de maneira física, mas sim, na pressão emocional: “de insistir e ficar o tempo “faz 

comigo, porque comigo você não faz?” ou até mesmo a oferta de maior pagamento, caso 

realizem o programa sem preservativos, como relatado por Rosa. 

A profissional do sexo tem suas possibilidades de escolhas e acordos anterior à 

iniciação do programa, mas os relatos acima são situações que ocorreram durante a execução 

do sexo. Ou seja, anterior à entrada no quarto já havia sido acordado que não fariam sexo anal 

e a necessidade do uso de preservativos. O que nos leva a questionar que, talvez com essas 

mulheres não conseguiram, mas quem sabe com as outras? Essa insistência se legitima, pois, é 

socialmente construído de que a profissional do sexo está ali para fornecer todo tipo de prazer 

ao homem.  

Aquino et. al. (2010) afirmam que,   

Durante muitos anos, regras impostas pela sociedade delegavam à mulher as funções 

de reprodução e de cuidadoras do lar. A mulher não exercia plenamente sua 

sexualidade, visto que os limites e a ordem social deveriam ser respeitados. No lar, a 

relação sexual era mantida dentro dos padrões tradicionais (p. 18). 

 

Assim, se reproduz o pensamento do sexo como algo sagrado, que dentro de um 

relacionamento conjugal não cabe compartilhar fantasias sexuais e desejos que são 

socialmente classificados como sujos. Todas essas expressões decorrem de uma educação 

sexual repressora, de forma que na prostituição o homem encontra a possibilidade de 

“extravasar” seus desejos. Margarida verbaliza que “o instinto do homem é totalmente 

diferente do nosso, ele sente aquela necessidade de solta né (...) eu falo assim, “você é 

casado, porque não bate uma punheta?”, “não mas não é a mesma coisa”, tem que ter 

contato com a vagina da mulher, desse jeito eles fala”.  

Esse pensamento, além de reforçar o estigma da prostituição como algo impuro e 

imoral, também coloca em risco essas mulheres pois naturaliza-se que o homem possui aval 

para realizar todas suas vontades, mesmo que isso seja por meio de atos violentos. Nenhuma 

das entrevistas relataram algum tipo de violência física. 
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Quando dialogamos sobre o machismo na execução dos programas, Rosa verbaliza 

que “não, eu nunca senti isso. A gente é elogiada por eles ainda, a gente tem valor grande 

pra eles ainda aqui, sabia?”.  

Silva et. al. (2016) compreendem que é muito utilizada a racionalização para negar os 

motivos da violência com a tentativa de encobrir o impulso do ato agressivo. Mesmo que o 

domínio seja silencioso, os homens sempre estão em busca de um motivo convincente que 

justifique a ação. A desigualdade de gênero, estruturada no sistema machista e patriarcal, 

baseia-se em relações de poder e construções hierárquicas de masculinidade e feminilidade 

como motor predominante34.  

Na sociedade capitalista isso se expressa além da reprodução de preconceitos, 

estigmas e diversas formas de opressão, em diferentes formas de exploração (LOPES, 2017, 

p. 7). No recorte da prostituição, podemos identificar como um dos formatos dessa 

exploração, o uso e consumo do corpo feminino, justificado e associado na prostituição como 

“ossos do ofício”, além de classificar o corpo da mulher como objeto. Gabriela pontua que, 

“isso aqui parece uma feira (...) uma feira, você vai ali naquele produto e fica olhando (...) 

então assim, parece um mercado, você sabe que aquela carne ali é mais dura, mas é mais 

barata, essa aqui é melhor, mas é mais cara”. “ 

Ou seja, a prostituição em uma sociedade estruturada no patriarcado, além de reduzir a 

mulher à coisa, dá poder ao homem de escolher não só quem, mas como quer. Anterior à 

decisão da mulher em realizar o programa, ela precisa ser escolhida pelo cliente. Mesmo o 

homem possuindo diversos gostos e desejos, na grande maioria, o padrão de escolha não 

incluí mulheres mais velhas, gordas ou transexuais. Gabriela complementa sua comparação 

com a feira/mercado, afirmando que o cliente vai atrás daquelas que são mais baratas, mesmo 

que não sejam o que realmente desejam.  

E como vimos, isso se concretiza no Jd. Itatinga quando identificamos a segregação do 

território. Porém, isso não é exclusivo à divisão geográfica, também permeia o pensamento 

das profissionais do sexo. Gabriela ao falar de mulheres mais velhas cita que “já deu, tem que 

ir pra casa lavar uma roupa e cuidar dos netos”, reforçando além de uma exclusão 

intergeracional no campo do trabalho, também, a ideia de que o lugar da mulher é nos 

cuidados da casa e da família.  

 
34 Ressalta-se que, “a opressão a qual as mulheres estão sujeitas não surge com a sociedade de classes, contudo 

nessa sociedade a desigualdade entre o homem e a mulher é remontada, favorecendo apenas o homem, tendo em 

vista que não há alterações na estrutura do patriarcado (sistema de dominação-exploração do homem sobre a 

mulher), ou seja, enquanto as mulheres continuam sendo exploradas, o patriarcado é sustentado” (LOPES, 2017, 

p 7). 
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Assim como, a manutenção dos padrões de beleza, quando Gabriela compara uma 

mulher gorda a um botijão de gás, representando um apelido pejorativo e gordofóbico. 

Mulheres gordas tem seus corpos livres, podem se prostituir, ter relações sexuais gratuitas, 

com quem e com quantos quiserem, o corpo tem a mesma autonomia e possibilidade de 

trabalho.  

Destacamos aqui que essa reprodução de pensamento da entrevistada não é única e 

exclusiva, muitas mulheres contribuem para a manutenção desse sistema, mas o maior 

interessado por essas opressões e violências é o Estado, pois não é do interesse da classe 

dominante que estas se unam e rompam com essa estrutura. Assim, legitima a violência contra 

as profissionais do sexo, que tendem a ser invisibilizadas com um discurso misógino, em 

função da reprodução do patriarcado. 

Nesta relação, destaca-se que os sexos assumem papéis opostos: o de dominador e o 

de dominada, sendo que, em muitas vezes, não há sequer, compreensão da mulher de sua 

exposição a isto. Vivenciam ações que as discriminam, ignoram, submetem e/ou as 

subordinam, afetando sua liberdade, segurança, intimidade e integridade moral e/ou física 

(LISBOA, 2014).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para aprofundar a análise da prostituição nos exigiu sobretudo dialogar com a 

instauração da sociedade patriarcal, perpassada por relações sociais contraditórias. 

Especificamente no contexto brasileiro, essas relações são embasadas, principalmente, em 

ideais conservadores, patriarcais e racistas, resultando nas diversas formas de expressões da 

violência.  

Esse é o cenário sobre qual o capitalismo se estrutura, realizando a manutenção desse 

sistema de dominação e exploração que cotidianamente tenta se colocar no controle sobre os 

corpos, em especial, na sexualidade e no trabalho das mulheres. Essa estrutura presente no 

século XXI, torna evidente que a prostituição é perpassada por diversas expressões da questão 

social, onde uma das maiores formas de exclusão que essa categoria profissional encontra é a 

estigmatização e criminalização que as tornam invisíveis para a sociedade o Estado.  

Pelos relatos das trajetórias de vida das entrevistas identificamos que a inserção na 

prostituição não foi uma manifestação de escolha, mas de determinação social. A ausência de 

trabalho ou atividades precárias caracteriza o principal motivo que as levaram à prostituição, 

entendemos que essa categoria se torna um subproduto do capitalismo pautado na manutenção 

do patriarcado.  

Podemos afirmar a concretização de uma de nossas hipóteses: as violências sofridas no 

trabalho sexual executado por mulheres são expressões das relações de poder homem x 

mulher na dimensão de uma sociedade patriarcal e é fortemente marcada pelo 

conservadorismo que tenta preservar os “bons costumes”. A execução da prostituição na 

sociedade com este formato, reduz a mulher à coisa e o corpo é reconhecido como 

mercadoria, colocando o consumidor em domínio deste, dando poder ao homem de escolher 

não só com quem quer realizar o programa, mas como quer.  

Isso torna evidente quando Gabriela compara a prostituição com uma feira, na qual 

vamos para compras de objetos e o comprador escolhe o que mais lhe agrada, seja pelo preço 

ou por condições de padrão de beleza. Aqui não se anula a possibilidade de execução da 

profissão de forma livre e com autonomia, porém, principalmente na relação de trabalho na 

qual as nossas entrevistadas encontram-se, coloca essas mulheres em violência ao próprio 

corpo.  

Tendo em vista que o cotidiano do trabalho de mulheres profissionais do sexo as 

coloca em risco, precisam encontrar meios de resistência e sobrevivência para prosseguir 

nesta categoria profissional. Verificamos que algumas das formas que encontraram como 
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prevenção à violência, são dialogadas entre as próprias trabalhadoras, que ao chegarem no Jd. 

Itatinga são recebidas com instruções, principalmente como não realizar programas fora do 

território, não trancar portas dos quartos e para algumas, não realizar combinados com 

homens que fizeram o uso de substâncias psicoativas. Destaca-se que essa relação é ambígua, 

há conflitos entre as trabalhadoras presentes em nosso campo de pesquisa, que se mostram na 

competitividade instaurada neste meio profissional, mas principalmente, pela reprodução do 

pensamento misógino entre as próprias mulheres. 

Tínhamos também como hipótese possíveis repercussões da violência na vida dessas 

trabalhadoras, como impactos associados à saúde mental, adoecimentos, sofrimentos e nas 

relações sociais e interpessoais. Essas pontuações não foram verbalizadas pelas entrevistadas 

de forma objetiva, pois, não reconheceram, em suas narrativas, essas violências reproduzidas 

de forma silenciosa. Destacamos que Zizek (2014) afirma que uma característica da violência 

objetiva é o dominado não identificar que está sendo dominado, ou seja, as trabalhadoras não 

identificam essas repercussões em suas vidas ocasionadas pela violência, mas elas existem.  

Identificamos essa dimensão quando as entrevistadas relatam a dificuldade de ficar 

longe dos familiares, principalmente, Gabriela em relação aos filhos. Assim como quando 

manifestam o desejo de exercer outra atividade laboral, porém, não encontram outras 

possibilidades de ganho que a prostituição fornece. Segundo Rosa “é o que tá sobrando pra 

mim, é o que está restando pra mim”. Devido à escolaridade dessas mulheres, os trabalhos 

que lhe são ofertados, além de precários, dão pouco retorno financeiro, com os ganhos por 

volta de um salário mínimo. Levando em consideração a atual conjuntura brasileira, sair da 

prostituição é retornar novamente para o lugar de miséria que viviam.  

Mesmo que os ganhos relatados pelas entrevistadas não sejam tão rentáveis, são 

superiores ao salário mínimo brasileiro, sendo possíveis para a sua sobrevivência e de seus 

familiares. Ressaltamos que isso não descarta a precariedade e a exclusão que permeiam a 

prostituição. Através de falas como essas, vistas com olhar crítico e com leitura da realidade 

social, podemos observar que a prostituição gera sofrimentos que ainda não foram 

identificados e nomeados pelas trabalhadoras.  

Essas reproduções da violência são potencializadas pela invisibilidade das 

profissionais do sexo na agenda pública, com insuficiente e ausente papel protetivo a essa 

população. A faceta mais visível é a de criminalização da prostituição e apesar das diversas 

tentativas de regulamentação, todas encontram-se arquivadas pois foram negadas no 

Congresso Nacional.  
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A regulamentação da prostituição possibilitaria o avanço de inclusão da temática em 

pautas no campo da cidadania, do trabalho e das políticas públicas. Consideramos que para 

avançar nesta perspectiva é necessário romper com os ideais estruturados na sociedade 

brasileira, ressignificando o olhar e o reconhecimento social destas mulheres.  

Ressaltamos que a atual conjuntura do Brasil não se encontra caminhando para estas 

mudanças, temos um Estado que possui uma proposta de governo ultraneoliberal que visa a 

destruição de qualquer avanço no campo de direitos, vide os ataques e desmanches nas 

políticas de assistência social, saúde e previdência social. Ainda, um governo que além de não 

as incluir nas pautas de debates para a construção de políticas públicas especificas para essa 

categorial profissional, não fornece espaços de acolhimento às mulheres profissionais do sexo, 

principalmente às que sofreram violência, ocasionando condições indignas e inseguras para a 

execução do seu trabalho.  

Destacamos no município de Campinas a reprodução de ideais conservadores e 

misóginos, além da manutenção dos estigmas e preconceitos que permeiam a prostituição 

desde a construção do Jd. Itatinga, a qual se deu através de uma operação de higienização. E 

isso permeia até os dias atuais, que além de não ter seu histórico mencionado nos documentos 

históricos disponibilizados no site da prefeitura, também não reconhece a presença dessas 

trabalhadoras. Represento um serviço da assistência social nesta rede e em reunião, questionei 

sobre as ações propostas para as profissionais do sexo e mais uma vez me deparei com o 

silêncio do Estado para essas mulheres. Essa rede não disponibiliza debates, tampouco 

atendimento para as trabalhadoras sexuais.  

Mesmo o Jd. Itatinga representando o maior centro de prostituição à céu aberto da 

América Latina, não existe sequer uma política pública para essas mulheres tanto em 

prevenção e orientação como atendimento as vítimas de violência.  Entende-se que isso é 

potencializado quando não há sequer, especificidade na identificação de notificação de 

violência contra mulher, se essas violências foram perpetradas nas relações do trabalho 

sexual. Assim, sem a contabilização destes índices específicos, se justifica a ausência das 

medidas e propostas para estas mulheres, mesmo que estas exclusões e violências sejam 

potencializadas às profissionais do sexo.  

Todas estas constatações, a partir deste Trabalho, se voltam ao interesse desta 

pesquisadora em contribuir neste debate em Campinas no sentido da visibilidade da temática, 

ampliando os debates nos locais em que estamos inseridas, não apenas como pesquisadora, 

também como trabalhadora da rede socioassistencial do município. Dar visibilidade a 

contextos de violência contra as profissionais do sexo, potencializa as lutas e resistências 
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visando o reconhecimento social e público do trabalho sexual, reivindicando a implementação 

de políticas públicas para este recorte populacional.  

Ressaltamos que a condição objetiva para a realização deste trabalho se deu em uma 

conjuntura desafiante, em meio a uma crise sanitária e com rebatimentos diversos em nossas 

vidas, com isto, algumas ênfases que poderiam ser dadas com maiores destaques podem ser 

aproximações para futuros estudos.  
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ANEXOS/APENDICES 
 

1.Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar voluntariamente do Projeto de Pesquisa VIOLÊNCIAS 

CONTRA MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO E SUAS REPERCUSSÕES: um estudo 

aproximativo no município de Campinas/SP, de Cindy Carolina Benedetti Costa (e-mail: 

cindycbenedetti@hotmail.com), Mestranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social 

e Políticas Sociais – UNIFESP/Campus Baixada Santista. Projeto sob a orientação da Prof.ª Drª. 

Terezinha de Fátima Rodrigues (e-mail: terezinha.unifesp@gmail.com) docente no respectivo 

Programa, sito à R. Silva Jardim, nº 136, Vila Matias, em Santos- SP.  

O Projeto apresenta como objetivo geral, compreender as expressões das violências 

vivenciadas pelas profissionais do sexo no âmbito do trabalho e as repercussões destas violências em 

suas vidas, no município de Campinas/SP. Dentre os específicos, aprofundar os estudos sobre as 

violências contra as mulheres, com recorte nas profissionais do sexo; conhecer a realidade de trabalho 

das profissionais do sexo e as violências vivenciadas no cotidiano do trabalho; identificar as 

repercussões ocasionadas pela exposição à violência de mulheres profissionais do sexo; e, 

compreender o acesso à rede de atendimento de mulheres vítimas de violência na perspectiva de 

atenção às profissionais do sexo, no município de Campinas/SP. 

Informamos que em qualquer etapa desse estudo, você terá acesso às responsáveis por este 

projeto. Para esclarecimento de eventuais dúvidas entrar em contato com o Departamento de Políticas 

Públicas e Saúde Coletiva, sito á R. Silva Jardim, nº.136/166 – Bairro Vila Matias, em Santos/SP. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética na pesquisa, poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP – Rua Prof. Francisco de Castro, 55 – Vila Mariana 

/ São Paulo/SP – telefones: (11)5571-1062, FAX: (11)5539-7162, E-MAIL: 

cepunifesp@unifesp.edu.br 

Sua participação ocorrerá na forma de uma entrevista narrativa, oportunidade em que, por 

meio de uma conversa aberta e dialogada, você responderá algumas questões a partir de suas 

experiências vivenciais. O tempo de duração será de aproximadamente 60 minutos. Para que possamos 

apreender a riqueza do momento, consideramos necessária a gravação. Com isto, solicitamos também, 

sua autorização para a gravação que, posteriormente deverá ser transcrita para objeto de análise do 

presente estudo.  

Esclarecemos que sua participação ocorrerá sem ônus financeiros, na condição de participante 

voluntária. Sua contribuição nesta pesquisa é importante para o conhecimento e divulgação sobre os 

impactos das violências sofridas pelas profissionais do sexo e a importância das políticas sociais no 

combate à essas violências no município de Campinas.  

mailto:cindycbenedetti@hotmail.com
mailto:cepunifesp@unifesp.edu.br
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Dentre os riscos possíveis poderá ter o de alguma questão que não queira responder por sentir-

se constrangida. Esclarecemos que quaisquer situações ou questões que lhe tragam desconforto, será 

respeitado seu direito de não responder e/ou mesmo desistir de continuar a entrevista. 

Esclarecemos ainda que, todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão 

analisadas em conjunto com a das outras participantes, não sendo divulgada a sua identificação ou das 

outras participantes em nenhum momento. Nos responsabilizamos pelo anonimato das participantes, 

fidelidade e respeito aos conteúdos abordados. 

 

 

Declaração da Participante da Pesquisa: 

 Concordo voluntariamente em participar e poderei retirar meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades e prejuízos. Assinei e rubriquei duas vias sendo 

que uma ficará em meu poder e a outra com o pesquisador. Esclareço ainda que me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. 

 

 

______________, _____/_____/2021. 

 

 

Nome da participante de pesquisa: ____________________________ 

 

Nome da pesquisadora: ______________________________________ 

 

 

 

____________________________  __________________________ 

Assinatura - Participante da Pesquisa                     Assinatura - Pesquisadora 
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2. Entrevistas Narrativas 

 

 

I- Identificação  

Idade:  

Cor: 

Naturalidade:  

Escolaridade:   

Possui filhos   

Companheiro(a)  

Algum problema de saúde. Se sim, faz acompanhamento? 

Tempo como trabalhadora sexual: 

  

II. Condição de Profissional do Sexo 

Como iniciou os serviços?  

Relações sociais x prostituição: Familiares sabem do trabalho exercido? Amigos? Se apresenta como 

profissional do sexo?  

  

III. Cotidiano do Trabalho   

Carga horária, como são os clientes (escolha?), cafetão/cafetina, local de execução (casa – aluguel de 

quarto – se sim, qual valor, motel?), valor médio por serviço, quantidade de serviços na carga 

horária, uso de preservativos/método contraceptivo, acordos de serviço.   

O que compreende estar à venda na relação da prostituição?  

Se vê em outra profissão? Há desejo de adentrar em outra categoria? (Se sim, o que impede de 

executar?)   

Qual a média de programas faz por dia/semana? 

É a única renda familiar?  

 

IV. Violências e seus impactos  

Como é a relação com o cliente?   

Já fez algum programa e não houve pagamento? E o pagamento do local, caso isso tenha acontecido   

Abordagem policial no território   

Palavras/gestos/toques que não foram agradáveis?   

Uso de força física dos clientes?   

Meta imposta pelo gerenciador da casa?   

O que sente sobre a exposição do corpo, sentimento após o serviço/serviços   

Acesso à saúde? Acompanhamento ginecológico (se apresenta como profissional do sexo? Se não, por 

que?) Acompanhamento psicológico?   

  

Resposta positiva para algumas das opções acima, qual a reação/ação que tomou?  

Como se organiza “nos pontos”/casas como forma de evitar a exposição à violência? 

Se alguma das situações acima acontecesse, quem você procuraria? Qual serviço? 

É acompanhada por algum serviço da prefeitura e/ou ONG: saúde, assistência;  

O que considera quanto a serviços específicos para profissionais do sexo, na rede de atendimento no 

campo da saúde, da assistência social, das ONGs em Campinas.  

 

  

 

Cindy Costa/Terezinha Rodrigues 

Março/2021.  
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3. Parecer Comitê de Ética 

 

 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: VIOLÊNCIAS CONTRA MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO E SUAS 

REPERCUSSÕES: um estudo aproximativo no município de Campinas/SP Pesquisador: 

Terezinha de Fátima Rodrigues Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 45002621.9.0000.5505 

Instituição Proponente: Instituto de Saúde e Sociedade 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 4.726.124 

Apresentação do Projeto: 

-Projeto CEP/UNIFESP n:0334/2021 (parecer final) 

-Trata-se de Projeto de Mestrado de CINDY CAROLINA BENEDETTI COSTA (Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social e Políticas Sociais, UNIFESP). 

-Orientadora: Profa. Dra. Terezinha de Fátima Rodrigues; 

-Projeto vinculado ao Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Instituto de Saúde e Sociedade, 

Campus Baixada Santista, UNIFESP. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao projeto original,incluindo 

necessárias mudanças no cronograma da pesquisa, deverá ser encaminhada por meio de emenda pela Plataforma 

Brasil. 

2 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios 

parciais(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela 

Plataforma Brasil. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 24/04/2021  Aceito 

 

Básicas do Projeto ETO_1717184.pdf 12:33:40  Aceito 

Outros cartarespostacomitedeetica_Cindy.doc 24/04/2021 

12:33:03 

Terezinha de 

Fátima Rodrigues 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLECindy_revistook.doc 24/04/2021 

12:32:47 

Terezinha de 

Fátima Rodrigues 

Aceito 

Folha de Rosto Folhaderosto_pb.pdf 22/03/2021 

17:44:05 

Terezinha de 

Fátima Rodrigues 

Aceito 

Outros Perguntas_norteadoras_Cindy.doc 12/03/2021 

19:24:01 

Terezinha de 

Fátima Rodrigues 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

ProjetoCindy_ok.doc 12/03/2021 

19:23:16 

Terezinha de 

Fátima Rodrigues 

Aceito 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - UNIFESP 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

SAO PAULO, 21 de maio de 2021 

 
Assinado por: 

Paula Midori Castelo Ferrua 

Coordenadora  

 

 

 
Endereço:  Rua Botucatu, 740 
Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04.023-900 
UF: SP Município: SAO PAULO 
Telefone: (11)5571-1062 Fax: (11)5539-7162 E-mail: cep@unifesp.br 


