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RESUMO 

 

Este estudo visa contribuir para a discussão a respeito das condições 
estruturantes da prostituição feminina no interior do modo de produção 
capitalista, tratando das especificidades do trabalho das mulheres em situação 
de prostituição que atuam na região portuária da cidade de Santos. Por meio da 
retomada histórica das condições que viabilizaram o surgimento da atividade, 
intrinsicamente ligada à reconfiguração da cidade colonial à cidade urbana, 
procura-se compreender a totalidade de seu desenvolvimento, apogeu e, 
posteriormente, a decadência da zona boêmia, acompanhando a notável 
intensificação do processo de exploração e precarização das condições de 
trabalho. Desta forma, para percorrer o caminho que reconstitui o processo de 
formação do trabalho sexual recorre-se à categoria trabalho, para o 
entendimento da formação do ser social, e liberdade, a fim de discutir as 
possibilidades de escolha. A clareza da categoria opressão - binômio formado 
pela dominação e exploração - dos corpos femininos também se configura como 
central para o estudo do tema. Parte-se então para a compreensão de como a 
cooptação exercida pelo sistema capitalista envileceu a atividade vital (o 
trabalho), transformando-a em atividade imposta e compulsória. Esta apreensão 
é acompanhada pela abordagem da inserção do trabalho feminino no mundo do 
capital, o aprofundamento das relações hierárquicas de poder, do patriarcado, 
alinhado às condições de produção e reprodução das mulheres no contexto do 
sistema vigente, e como a dinâmica destes mecanismos foi decisiva para a 
reconfiguração da divisão sociossexual do trabalho. Desta forma, é sob o 
arcabouço do capitalismo que se intensificam a exploração e opressão sexual 
dos corpos, substancialmente os femininos. O trabalho sexual ganha contornos 
diferentes, permeado pela divisão sociossexual do trabalho e pelas 
transformações do mundo do trabalho. Então, diante deste embasamento teórico 
serão analisadas as experiências das trabalhadoras sexuais que atuam na zona 
portuária de Santos. 
 

Palavras-chaves: prostituição feminina, capitalismo, liberdade, patriarcado, 

divisão sociossexual do trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to contribute to the discussion about the structuring conditions of 

female prostitution within the capitalist mode of production, dealing with the 

specificities of the work of women in situations of prostitution who work in the port 

region of the Santos’s city. Through the historical resumption of the conditions 

that made the emergence of the activity possible, intrinsically linked to the 

reconfiguration of the colonial city to the urban city, we seek to understand the 

totality of its development, apogee and, later, the decay of the bohemian zone, 

accompanying the remarkable intensification exploitation process and precarious 

working conditions. Thus, in order to follow the path that reconstitutes the process 

of forming sex work, the category of work is used, to understand the formation of 

the social being, and freedom, in order to discuss the possibilities of choice. The 

clarity of the oppression category - binomial formed by domination and 

exploitation - of female bodies is also central to the study of the theme. It then 

starts to understand how the cooptation exercised by the capitalist system 

weakened vital activity (work), transforming it into an imposed and compulsory 

activity. This apprehension is accompanied by the approach of the insertion of 

female labor in the world of capital, the deepening of hierarchical relations of 

power, of patriarchy, aligned with the conditions of production and reproduction 

of women in the context of the current system, and how the dynamics of these 

mechanisms was decisive for the reconfiguration of the socio-sexual division of 

labor. In this way, it is under the framework of capitalism that the sexual 

exploitation and oppression of bodies, substantially the female ones, intensify. 

Sex work takes on different shapes, permeated by the socio-sexual division of 

labor and the transformations in the world of work. Then, in the light of this 

theoretical basis, the experiences of sex workers who work in the port area of 

Santos will be analyzed. 

 

Keywords: female prostitution, capitalism, freedom, patriarchy, socio-sexual 

division of labor. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as relações de trabalho das 

mulheres que atuam como trabalhadoras do sexo na zona portuária do município 

de Santos/SP. A partir deste recorte, buscou-se analisar e refletir sobre a 

temática a partir de categorias que foram compreendidas como essenciais para 

a compreensão do fenômeno: trabalho, liberdade, alienação, reificação e 

opressão, considerando a historicidade da prostituição no mundo e quais seus 

rebatimentos na formação sócio histórica brasileira e santista. Em alinhamento 

à temática foi imprescindível investigar a inserção da força de trabalho feminina 

no capitalismo, permeada pela divisão sociossexual irrefutavelmente desigual e 

hierarquizada entre homens e mulheres, refletindo o modo de organização e as 

configurações produtivas e reprodutivas da sociedade capitalista.  

Assim, visando buscar as mediações reais e concretas, racionalizadas a 

partir de princípios econômicos, ideológicos e culturais em curso, próprios do 

modo de produção vigente, têm-se neste estudo reflexões e análises teóricas 

que partem da tradição marxista. Tanto no cotidiano1, onde temos o mundo da 

vida (vivências reais) das objetivações, quanto na ciência e na filosofia, é próprio 

e comum do desenvolvimento social que aconteçam situações que distorçam a 

compreensão do ser real. À vista disso, a ontologia ou a crítica que se estabelece 

por meio de dela são fundamentais para que se estabeleça diante da realidade 

uma compreensão terminantemente concreta, firmada na totalidade social, 

orientada pelo conjunto diferenciado da sociedade, principalmente em termos de 

classe e pela inter-relações que daí derivam.  

É urgente que se leve em conta este complexo de problemas, para que 

não nos afastemos ainda mais da essência do ser social, portanto, de nós 

mesmos. Os efeitos negativos do desenvolvimento desigual da sociedade já são 

de tal maneira nefastos e variados, que qualquer desvio de compreensão do 

assunto aqui apresentado poderia representar consequências ainda mais 

prejudiciais para uma sociedade que está constantemente em processo de 

construção e desconstrução. Foi então por meio deste fio condutor que se 

buscou aplicar corretamente a função da práxis como critério da teoria, decisiva 

 
1 Partindo dos pressupostos defendidos por Agnes Heller. 
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para qualquer desenvolvimento espiritual (fundamental do ser) e para qualquer 

práxis (desenvolvimento) social. 

Dada essas questões, o fetichismo e a reificação inerentes ao sistema do 

capital ainda criam a delirante e mistificadora teoria que as relações de trabalho 

sob a ordem capitalista não estão submetidas a uma implacável coerção que 

domina e explora a nossa força de trabalho, consolidando-se esta concepção a 

partir da influência das classes dominantes e sob a aparência de uma livre venda 

da força de trabalho. 

Desta forma, pontuo que o trabalho sexual será estudado a partir de suas 

relações com o modo de produção capitalista. Embora aqui estabeleça-se uma 

retomada historicizada da atividade, é importante situá-lo em uma dada 

formação histórica para identificar as relações sociais vigentes, as condições 

para sua produção e reprodução e a qual modo de produção está inserido. Não 

perder de vista a historicidade dos fatos torna-se necessário para que o 

fenômeno não ganhe ares de naturalização sem um contexto que permita 

explicar que manifestações de tamanha complexidade não surgem 

espontaneamente, pelo contrário, podem ser devidamente explicados a partir 

das relações materiais. Portanto, discutir esta temática à luz do marxismo tem 

por objetivo refletir e analisar as condições materiais e objetivas dessas 

mulheres, considerando suas experiências como trabalhadoras e ainda os 

mecanismos capitalistas e patriarcais de opressão e exploração que as cerca.  

Historicizar o acontecimento e problematizar a experiência, por mais 
doloroso e difíceis que possam ser, são possivelmente, maneiras de 
se aproximar dessas realidades, enfrenta-las e, quem sabe, encontrar 
novos elementos para lidar e responder a elas de uma maneira mais 
eficaz e construtiva. (RAGO, 2011, p. 224) 

 

Para quem nasceu, cresceu e viveu em Santos, como a pesquisadora que 

aqui expõe o que foi apreendido, sempre foi habitual cruzar com mulheres nas 

esquinas de ruas historicamente conhecidas como ponto de prostituição, como 

a famosa rua General Câmara. Expressões que envolvem termos como “rodar a 

bolsinha” sempre terminavam por enviar a mulher para um destino certo: alguns 

destes famosos pontos no Centro ou para a zona portuária da cidade. É comum, 

é habitual, quase dá a impressão de que sempre tenha sido assim. Santos, que 

já foi conhecida como “Cidade Vermelha”, “Moscou Brasileira”, que teve o navio 

ancorado em seu porto como um núcleo de tortura de presos políticos durante a 
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Ditadura Militar, também era famosa por sua zona de glamour, ponto alto da 

prostituição santista. Contudo, é fundamental compreender as mediações destas 

relações marcadas pela reificação intrínseca ao sistema capitalista.  

Estudar a história da exploração e opressão impostas por este modo de 

produção é prezar pela humanidade, pelo direito dos historicamente excluídos 

da história, dos direitos, da sociedade. É compreender porque os livros contam 

suas versões, do porque o poder é perpetuado de geração em geração, é 

compreender porque há séculos indivíduos são assassinados ou deixados à 

deriva para que morram dia após dia até o findar de seus corpos, é buscar 

compreender porque as mulheres, são vítimas de um fenômeno mundial: a 

pauperização de suas vidas. Nós, mulheres, ainda somos destinadas a posições 

subalternas, ainda somos assassinadas por nossa condição de gênero. É 

amargar a tristeza de concluir que embora um longo caminho já tenha sido 

percorrido, ainda há anos-luz de distância para que alcancemos a igualdade 

substantiva e saber que a tão idealizada emancipação feminina não virá em um 

sistema que tem como fim a exacerbação do lucro, em detrimento das 

trabalhadoras e trabalhadores. É acompanhar a vitória da ganância, da morte 

sobre a vida. Em contraponto, estão os que se empenham por condições de 

trabalho melhores, são os que estão todo dia lutando para que seus postos não 

sejam perdidos ou ainda mais precarizados, estão os que acreditam no valor do 

trabalho da mulher em pé de igualdade com o do homem.  

Estão os que acreditam que crianças correspondem à manutenção da 

vida humana e que para tanto, são de responsabilidade da sociedade, não 

somente de uma parcela. Estão os que sabem que o que importa é a dignidade 

e não a procriação por si só, esvaziada de sentido. Estão aqueles que entendem 

que a vida não é um acúmulo de matéria, de bens, propriedades, de capital, são 

aquelas e aqueles que compreendem a vida como um ato de liberdade, de 

realização, de equilíbrio entre o trabalho e a natureza para a contínua satisfação 

de nossas necessidades. Estão os que compreendem que o ambiente doméstico 

não deve ser um espaço de sufocamento das mulheres, que todo trabalho tem 

seu valor social e que compreendem que todo assujeitamento favorece à 

manutenção daquilo que é detestável e sombrio, daquilo que carrega em sua 

essência a destruição e a barbárie. Deste lado da trincheira estão os que sabem 

que toda vida importa, que conhecem a história brasileira, sabedores de que 
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nossas páginas tem início muito antes da invasão portuguesa, que não ocultam 

o saber imprescindível das negras e dos negros, que não ocultam o quanto foram 

resistentes perante a tirania branca europeia. Deste lado estão os que 

reconhecem a dívida impagável que o Brasil tem com estes povos, com o nosso 

povo brasileiro. Deste lado estão os que abominam o genocídio das minorias 

políticas, das mulheres, dos negros, dos jovens pobres, dos índios, dos 

LGBTQI+, de todos aqueles que de certa forma pervertem as normas sujas e 

podres impostas para que o lucro se reproduza. Foi o capital que inventou tudo 

isso? Definitivamente, nem tudo. No entanto, é sórdido que um sistema 

enriquecedor de uma minoria utilize-se destes mecanismos para intensificar e 

emparvoecer o sofrimento e a miséria da classe responsável pela produção de 

toda a riqueza social, a nossa classe, a trabalhadora. 

 Esta dissertação trata então de diversas inquietações que se 

intensificaram a partir de 2013, período em que uma amiga de infância passou a 

trabalhar como garçonete em um bar chamado Zorbas, localizado na marginal 

da Avenida Perimetral, em Santos, onde outrora funcionou a zona de glamour 

da prostituição santista e que hoje ainda abriga espaços para o mesmo fim, ainda 

mais decadentes. Enquanto pertencente à classe trabalhadora, precisava seguir 

regras pré-estabelecidas como dias e horário de trabalho, acordado para finais 

de semana, iniciando às 19h e finalizando às 02h. Portanto, se porventura 

quiséssemos vê-la seria durante ou após o expediente.  

A situação se desdobrou para dois fatos fundamentais: o primeiro é que o 

trabalho de garçonete passou a se estender ocasionalmente para o da 

prostituição, com homens estrangeiros que lhe despertassem interesse. Este 

fato revela que mesmo sem qualquer pressão ou necessidade, seja ela de qual 

natureza fosse, uma mulher decidiu seguir o rumo da prostituição. Muitas foram 

as histórias que ela intitulava como “aventuras com retorno financeiro”, com finais 

de noite algumas vezes satisfatório, outras nem tanto. Neste caso o emprego no 

bar chegou ao fim, mas prostituir-se não. O segundo ponto refere-se ao fato de 

se abrir diante dos meus olhos um mundo até então desconhecido, inicialmente 

envolto por curiosidade, desconfiança, pré-conceitos e, posteriormente, por 

empatia e carinho. Em muitas idas ao bar, atividade prolongada por meses, 

conheci muitas mulheres absolutamente comuns, como quaisquer outras que 

conhecemos no dia a dia. Eram mães, filhas, tias, sobrinhas e até avós, que 
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estavam ali em busca do sustento, sendo aquela a via encontrada para a 

sobrevivência. O ambiente nunca foi leve, costumeiramente regrado por bebidas 

alcoólicas, drogas ilícitas e pela chegada de homens estrangeiros que 

desembarcavam dos navios no Porto, brasileiros eram raridade. Destaco que por 

esta época não foram estreitados laços de amizade, circunstância que só se 

concretizou anos depois, em 2018. Decidir estudar sobre esta classe de 

trabalhadoras tão discriminadas e estigmatizadas não foi uma decisão fácil, 

principalmente pela dificuldade de ter proximidade e construir uma base de 

confiança com mulheres que estão em constante estado de atenção e ceticismo, 

porque ali não sobram lacunas que permitam ter qualquer ilusão em relação à 

vida, também pela responsabilidade de trazer à tona uma relação que no caso 

delas aparece invertida. Se hoje temos uma batalha para que mulheres sejam 

reconhecidas enquanto profissionais que são, no caso deste estrato da 

sociedade, muito antes de serem vistas como mulheres comuns, carregam toda 

a carga de serem, antes de qualquer coisa, identificadas como prostitutas . Deste 

modo, foi fundamental tratar a inerência da relação da esfera produtiva e 

reprodutiva para este tipo de atividade laboral. Participar do cotidiano de algumas 

das entrevistadas foi uma experiência singular, da qual irei compartilhar alguns 

momentos no presente estudo.  

O que os leitores e leitoras encontrarão ao longo deste conteúdo é o 

resultado de uma busca pelo amadurecimento teórico e metodológico, marcado 

pelos limites das condições objetivas de uma pesquisadora pertencente à classe 

trabalhadora, que pretende trazer reflexões, sem qualquer pretensão de 

esgotamento do tema, sobre o objeto de pesquisa. Pontuo, portanto, que aqui 

será abordada a prostituição massiva existente na sociedade, realizadas por 

mulheres submetidas ao sistema produtivo e aos preceitos do capital e, portanto, 

com sua força de trabalho disponível para venda. As visões e posicionamentos 

sobre a prostituição são os mais diversos, desde um beco ou esquina ao 

ambiente acadêmico. Ultrapassada as opiniões, tão pautadas e cercadas pelo 

senso comum, buscou-se identificar quais as relações da prostituição com o 

modo de produção capitalista e o trabalho feminino, prezando, o que na 

concepção da pesquisadora se tem de mais importante, as vivências, a 

compreensão e a forma de enxergar as decisões tomadas sob a ótica das 

mulheres que vivem a prostituição cotidianamente. 
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Toda a pesquisa se remete à prostituição de mulheres, não é por acaso 

que a maior parte das prostitutas são mulheres. As organizações de classe são 

compostas majoritariamente por mulheres, as ações de opressão impostas pelo 

patriarcado e pelo Estado são direcionadas às mulheres, desta forma, estudar a 

partir deste viés é buscar compreender um fenômeno concreto da história. Isso 

não quer dizer que se desconsidere a prostituição masculina, tampouco a 

crescente prostituição realizada por transsexuais, mas estas manifestações não 

consistem como objeto deste trabalho.   

A trajetória até aqui percorrida evidencia a importância de estudar os 

mecanismos que viabilizam a produção e reprodução da prostituição. Neste 

processo, torna-se fundamental a apreensão da realidade em sua totalidade, 

identificando quais os traços que transcendem a aparência do fenômeno, para 

que dessa forma seja possível compreender a essência das relações de trabalho 

para essas trabalhadoras. Por meio da teoria social de Marx, buscou-se 

identificar a diferença da aparência imediata e empírica de um fenômeno para a 

essência.  

Aparência e essência são momentos constitutivos da realidade 
objetiva. Todavia, entre esses dois níveis do real pode sempre existir, 
em maior ou menor intensidade, uma contradição ou mesmo um 
antagonismo. Uma representação científica da realidade, bem como 
uma práxis ampla e eficaz, demandam o estabelecimento de uma 
mediação dialética entre os mesmos, na qual a aparência seja 
dissolvida na totalidade que revela a essência. (...) Em suma, quando 
o pensamento não tem condições de superar o imediatismo e o 
espontaneísmo, não pode superar a descrição da forma aparente e 
alcançar a reprodução da essência. Converte então essa forma 
aparente em fetiche, ao conceder-lhe uma autonomia e universalidade 
que não possui. (COUTINHO, 2010, p.38) 

 

Desta forma, buscando-se então a compreensão da totalidade concreta, 

do movimento real, adotou-se o método dialético. 

[...] para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos 
fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontrando-se 
sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é 
sempre o começo de outro. [...] Tanto a natureza quanto a sociedade são 
compostas de objetos e fenômenos organicamente ligados entre si [...] 
condicionando-se reciprocamente. (LAKATOS, 2001, p. 101) 

 

E, por fim, para articular de forma rigorosa a construção de um panorama 

sobre a prostituição, compreendendo e analisando o presente a partir de 

processos de influência anteriores, será adotada a historicidade. 
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[...] significa que as sociedades humanas existem num determinado espaço 
cuja formação social e configuração são específicas. Vivem o presente 
marcado pelo passado e projetado para o futuro, num embate constante entre 
o que está dado e o que está sendo construído.  Portanto, a provisoriedade, 
o dinamismo e a especificidade são características fundamentais de qualquer 
questão social.” (MINAYO, 2002, p.13) 

 

O presente trabalho contará com dois momentos de pesquisa. Como 

técnicas de investigação serão utilizadas pesquisas bibliográficas sobre 

prostituição, como também as categorias trabalho, opressão/exploração, 

liberdade, reificação/coisificação para o desenvolvimento da narrativa, bem 

como a literatura que trata a respeito do trabalho feminino na era do capital e a 

respeito do trabalho sexual. Outra técnica aplicada será a pesquisa de campo, 

de natureza qualitativa, prospectiva e/ou retrospectiva, por meio de entrevistas 

realizadas com roteiro norteador, com as mulheres que atuam como 

trabalhadoras do sexo na Rua João Otávio, tradicional espaço de comércio 

sexual em Santos. A amostra foi composta por quatro mulheres acima de 18 

anos de idade, que exercem trabalho sexual. Conforme Minayo (2002, p.43) “A 

pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua 

representatividade”.  

Dado o contexto apresentado, o material será organizado em 4 capítulos, 

além da introdução e conclusão. No primeiro capítulo foi apresentada a categoria 

trabalho como fundante do ser social e como este modelo de toda conduta social 

desponta como fio condutor para toda a práxis social. As aparentes contradições 

e a essencial imbricação entre as categorias teleologia e causalidade também 

serão apontadas. Percorrendo este caminho chegaremos à gênese ontológica 

da liberdade e sua impossibilidade de ser exercida plenamente a partir do 

advento do sistema capitalista e, consequentemente, da venda da força de 

trabalho. Em seguida, será abordado o processo de não reconhecimento na 

exteriorização do trabalho, o caráter fetichista da mercadoria e como as relações 

práticas entre os homens é determinada pelo modo de produção mercadológica. 

Para o capítulo dois, foram trazidos elementos para a compreensão dos 

espaços historicamente e socialmente destinados às prostitutas nas sociedades 

ao redor do mundo; a posterior chegada e desenvolvimento no Brasil a partir da 

colonização portuguesa e seu tipo de organização social, que incluía dentre a 

necessidade de pessoas para povoação, a vinda de meretrizes. A partir deste 
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contexto, será discutida a dimensão higienista empregada à prostituição na 

cidade de Santos, intensificada principalmente na década de 1980, quando 

ocorreu uma explosão de casos de HIV na cidade. Tal momento resultou em um 

cenário de acelerada degradação das principais áreas de prostituição, como 

também um aumento da segregação destas mulheres. Contudo, até chegar 

neste momento da história, analisaremos a formação das áreas boêmias na 

transição que marcou de Santos com seu passado colonial em direção ao 

progresso e à modernidade. 

 No penúltimo capítulo discutiremos a inserção desigual e inferiorizada da 

força de trabalho feminina no capitalismo, a divisão sociossexual do trabalho 

hierarquizadora e discriminatória no que tange a relação entre homens e 

mulheres no modo de produção capitalista, direcionando cada camada da 

sociedade a determinadas ocupações. E, por fim, a prostituição como um 

trabalho inserido na lógica capitalista: sua importância para a reprodução do 

sistema pautada pela propriedade privada e da família e consequente formação 

de uma sociedade de classes.  

No quarto e último capítulo será apresentada a conjuntura santista, como 

também as relações de trabalho das mulheres que atuam como prostitutas na 

zona portuária de Santos, especificamente na Rua João Otávio, por meio das 

entrevistas realizadas. 
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CAPÍTULO 1 

 

TRABALHO, FUNDANTE DO SER SOCIAL 

 

É preciso ter uma grande dose de humanidade, 

uma grande dose de sentido de justiça e verdade 

para não cair em dogmatismos extremos, em 

escolasticismos frios, no isolamento das massas. 

É preciso lutar todos os dias para que esse amor à 

humanidade viva se transforme em fatos 

concretos, em atos que sirvam de exemplo de 

mobilização. (Che Guevara) 

 

Toda a humanidade em qualquer tempo ou espaço tem como atividade 

vital2 o trabalho. A partir do advento do sistema capitalista e consequente 

conformação das relações sociais baseadas neste modo de produção, o trabalho 

passa por um processo de envilecimento. Antunes (2005), nos traz a seguinte 

afirmação, fundamentando-se em Marx, “(...) sob o império (e o fetiche) da 

mercadoria, a atividade vital metamorfoseava-se em atividade imposta, 

extrínseca e exterior, forçada e compulsória” (p.12). O trabalho, como veremos 

adiante, é reduzido aos interesses do capital. 

Alinhado aos avanços dos ideais liberais, o processo de exploração e 

precarização das condições de trabalho são intensificados, submetendo a classe 

trabalhadora a um constante sentimento de angústia e insegurança. Para as 

mulheres, que já foram inseridas no sistema capitalista em desvantagem, 

compelidas à aceitação de atividades que podem ser ainda mais opressoras, 

não seria inexplicável ter no trabalho sexual uma via sempre aberta para a 

subsistência.  

Regressando ao espírito do trabalho, anterior à lógica destrutiva do 

capital, Marx (2017) confere-lhe o seguinte sentido “o trabalho é, antes de tudo, 

um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por 

sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza.” 

(p. 255). Engels corrobora os escritos marxianos ao afirmar que o trabalho “é a 

 
2 ANTUNES, R. L. C. O caracol e sua concha: ensaios sobre a morfologia do trabalho. São 
Paulo, Boitempo, 2005 
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condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até 

certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem” (1977, p. 

63). Diante do exposto, a fim de compreender, por meio da construção de uma 

ontologia no interior da teoria de Marx, como o trabalho foi imprescindível na 

constituição do ser social, aprofundar-nos-emos na discussão a respeito desta 

categoria. 

Para Lukács (2013), o trabalho trata-se do fenômeno originário para o 

desenvolvimento de outras esferas, mas que não pode ser compreendido sem 

considerar as conexões desassociáveis com a linguagem, a cooperação, a 

divisão do trabalho, resultando destas vinculações “novas relações da 

consciência com a realidade” (p. 41), formando desta forma o complexo da vida 

do ser social. Ainda que atribua centralidade ao trabalho, elegendo-o como 

fundante do ser social, o autor ressalta a necessidade de apreender a totalidade 

das categorias, frisando a impossibilidade de compreender a dimensão 

ontológica do ser social analisando-as isoladamente. 

A partir deste entendimento, o teórico húngaro apura a gênese do ser 

social em sua totalidade real, estabelecendo inicialmente a análise entre as 

semelhanças e as distinções dos seres que tem seus limites definidos na esfera 

orgânica - reino animal - e o ser social. Diferindo da evolução natural observada 

no mundo natural, o humano realiza a sua transformação de ser biológico em 

ser social a partir do que é chamado de salto ontológico, mudança lenta que 

termina por diferenciá-lo qualitativamente e estruturalmente de qualquer outro 

ser.  

Para chegar a este ponto de sua investigação, Lukács desconsiderou a 

possibilidade de reconstruir por meio de experimentos as etapas transitórias na 

estruturação deste processo que constitui o salto antológico, vedando-a devido 

à “penetrante irreversibilidade do caráter histórico do ser social” (p.42). Esta 

afirmação acaba por inviabilizar o estudo da origem dos fatos, ou seja, não é 

possível identificar de maneira precisa o momento exato da transição do ser 

orgânico em ser social. 

Outrossim, estabelecer condições artificiais, eliminando, por exemplo, o 

risco de morte e a escassez alimentar, como medida de recomposição das fases 

intermediárias, recorrendo além do mais a animais (mesmo os mais 

desenvolvidos) e ferramentas pré-postas não fabricadas pelos objetos do 



21 
 

experimento, obscurece a essência do trabalho humano que consiste “(...) em 

primeiro lugar, ele nasce em meio à luta pela existência e, em segundo lugar, 

todos os seus estágios são produtos de sua autoatividade.” (p. 43). Neste ponto, 

torna-se evidente a impossibilidade de comparação em termos atuais entre 

macacos e seres humanos. Engels (1977), fundado pelos estudos darwinistas3, 

contribui: “a mão do selvagem mais primitivo é capaz de executar centenas de 

operações que não podem ser realizadas pela mão de nenhum macaco” e ainda 

afirma “nenhuma mão simiesa construiu jamais um machado de pedra, por mais 

tosco que fosse” (p. 64).    

Portanto, recorrendo a Marx (2017), “pressupomos o trabalho numa forma 

em que ele diz respeito unicamente ao homem” (p. 255). A complexidade do ser 

social não pode derivar de linhagens naturais menos adiantadas, representando 

o salto ontológico uma ruptura com a normalidade do desenvolvimento e, nas 

palavras de Lukács, um “caso-limite” (p.43). Importante ressaltar que a essência 

do salto constitui-se por uma mudança qualitativa e estrutural do ser que embora 

lenta não exclui o traço resolutivo. 

Apoiando-se nesta concepção podemos afirmar o trabalho como a 

essência de todo o universo criado pelo homem, responsável pela transição de 

um ser tão-somente biológico em ser social, e é ainda por meio de seu caráter 

intermediário que o homem se apropria da natureza para produzir artigos úteis 

em atendimento às suas necessidades e para reprodução de sua própria 

existência, entendimento explicitado no seguinte trecho:  

O processo de trabalho, como expusemos em seus momentos simples 
e abstratos, é atividade orientada a um fim – a produção de valores de 
uso -, apropriação do elemento natural para a satisfação de 
necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre 
homem e natureza, perpétua condição da vida humana e, por 
conseguinte, independente de qualquer forma particular dessa vida, ou 
melhor, comum a todas as suas formas sociais. (MARX, 2017, p. 261) 

 

E a partir desta constatação, Nogueira (2011) estabelece a afirmativa:  

É justamente essa relação de transformação direta entre o ser social e 
a natureza que podemos atribuir o significado de “posição teleológica 

 
3 A teoria darwinista com o passar das décadas sofreu algumas superações, mas que não 
diminuem a importância de suas contribuições para a compreensão da evolução humana. A 
forma como Engels discorre a respeito da teoria pode gerar alguns conflitos no entendimento, 
pois o que Darwin afirmou foi que homens e macacos têm a mesma origem e não que o homem 
descende do macaco. Para saber mais: https://super.abril.com.br/historia/nasce-o-homem-a-
origem-da-raca-humana/ 
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primária”, ou seja, o próprio sentido originário do trabalho que tem 
como atributo o estatuto ontológico fundante. (p. 121) 
 

A teleologia é uma categoria posta que pressupõe uma finalidade para o 

processo do trabalho, já pré-existente na consciência do ser social. 

Diferentemente da natureza epifenomênica dos animais, condicionada por 

regulações biológicas, as ações humanas ultrapassam os limites das 

necessidades naturais, decorrem por força de um propósito consciente. Aqui se 

aplica o famoso exemplo de Marx (2017) sobre a comparação entre a complexa 

construção de um favo de uma colmeia produzida pela abelha e qualquer 

trabalho elaborado e executado por um arquiteto. O que os diferencia é a 

capacidade de prévia ideação do ser social, de forma que o final ou resultado do 

trabalho já existia na imaginação do arquiteto antes de ser iniciado, assim como 

a organização das abelhas demonstra apenas uma forma de adaptação 

particular ao ambiente. 

Conforme Marx a pressupôs, a teleologia é reconhecida como categoria 

operante apenas no trabalho, ou seja, o pôr teleológico só pode ser realizado no 

âmbito da materialidade. No entanto, a apreensão dos pores teleológicos foi 

iniciada ainda na Antiguidade por Aristóteles e posteriormente também em Hegel 

com um sentido muito ampliado, ganhando um caráter cosmológico universal. 

Esta relação resultou em um entendimento paradoxal importante que se tem 

entre teleologia e causalidade, permeando a história do pensamento e das 

religiões, perpassando os séculos e permanecendo no cotidiano. É importante 

evidenciar as diferenças basilares entre as categorias para que se entenda o 

movimento que influencia aspectos amplos da imediaticidade da vida até hoje. 

(...) a causalidade é um princípio de automovimento que repousa sobre 
si próprio e mantém esse caráter mesmo quando uma cadeia causal 
tenha o seu ponto de partida num ato de consciência, a teleologia, em 
sua essência, é uma categoria posta: todo processo teleológico implica 
o pôr de um fim e, portanto, numa consciência que põe fins. Pôr, neste 
contexto, não significa, portanto, um mero elevar-se à consciência, 
como acontece com outras categorias e especialmente com a 
causalidade; ao contrário, aqui, como o ato de pôr, a consciência dá 
início a um processo real, exatamente ao processo teleológico. 
(LUKÁCS, 2013, p. 48) 
 

O fato de Aristóteles conceber teleologicamente o mundo orgânico 

(natureza) e Hegel a considerar como “motor da história” (LUKÁCS, 2013, p. 48) 

pressupunha a própria colocação de finalidade para ambas, “mas também que 



23 
 

sua existência, seu movimento, no conjunto e nos detalhes devem ter um autor 

consciente” (LUKÁCS, 2013, p. 48). Tais compreensões despontaram, segundo 

Lukács, da necessidade humana de fazer com que tanto o mundo, a existência, 

como os acontecimentos mais triviais, tenham um sentido.  

Admitir uma ontologia religiosa permitiu que a teleologia ficasse livre para 

explicar todo o universo, ainda que para tanto fosse necessário acrescentar um 

sujeito responsável por esse pôr, que em Hegel foi batizado como espírito 

universal. A concepção que atribui a teleologia à divindades ou a “um sujeito 

religioso fictício” impediria a devida compreensão da teleologia objetiva e 

portanto da “compreensão concreta da práxis” (LUKÁCS, 2013, p. 88) (discutida 

mais adiante). Mesmo após a ciência desmistificar essa questão, não eliminou a 

tendência da humanidade de sempre se questionar o “para quê”, “por quê?”, do 

“curso teleológico dirigido por Deus” (idem: 49), principalmente perante episódios 

que tragam a sensação de perplexidade e impotência. Hartman salienta como 

estas perguntas ainda explicitam o predomínio substancial pelo interesse 

finalístico, além de trazer à luz a dificuldade de ruptura do domínio da teleologia 

na natureza, na vida e nas eventualidades, por conta destes pensamentos e 

sentimentos estarem enraizados na cotidianidade. (LUKÁCS, 2013, p.49) 

Mészáros (2011) ao tratar sobre a tentativa de Marx em explicar uma 

alternativa radical para a ordem estrutural capitalista partindo do “ponto de vista 

do trabalho”, também aponta para um aspecto que se aplica ao exposto acima, 

a questão da “superioridade materialista na história em relação a seus 

equivalentes idealistas, inclusive a visão hegeliana” e completa “no que diz 

respeito às filosofias idealistas, o peso da prova material em relação à realização 

prática das tendências históricas (...) não existia e não poderia existir” (p. 86). 

Portanto, Marx ao adotar esta perspectiva seguia os princípios orientadores do 

seu método materialista histórico dialético. 

O significado da teleologia não deve ser diminuído, ainda que Marx 

firmemente a limite à práxis humana, isto é, ao trabalho, considerando que só se 

pode tratar a respeito do ser de mais alto grau conhecido, o ser social, por conta 

de sua capacidade de agir teleologicamente, o que em última instância acabou 

por diferenciá-lo de toda forma de vida orgânica. Esta distinção torna-o autônomo 

baseado no ato laborativo, portanto, “na contínua realização de pores 

teleológicos” (MÉSZÁROS, 2011, p. 52). 
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O trabalho é em seu sentido originário o componente mediador entre a 

relação recíproca do homem com a natureza, produtor de valores de uso, 

orientado à satisfação das necessidades, marcando o “domínio da consciência 

sobre o elemento instintivo puramente biológico” (MÉSZÁROS, 2011, p. 80). 

Este modelo de toda conduta social ativa será o fio condutor para a compreensão 

de formas subsecutivas e mais desenvolvidas de práxis social. 

Dessa forma, toda práxis provém de um pôr teleológico, ato que implica 

conhecimento e um “pôr dos processos naturais-causais” (MÉSZÁROS, 2011, 

p.78), isto é, pensar o pôr do fim, a investigação dos meios e o produzir. 

Ressalta-se que o ato da investigação guarda a inseparável conexão (embora 

em um primeiro momento pareçam reciprocamente excludentes) entre 

causalidade e teleologia. Como exemplo se tem a relação entre pedra e 

machado; para que o primeiro venha a ser tornar o segundo, é necessário um 

“conhecimento objetivo da gênese causal das objetividades e dos processos cujo 

andamento pode levar a alcançar o fim posto” (MÉSZÁROS, 2011, p. 54). O que 

se tem é o reconhecimento por parte do ser social do nexo entre a propriedade 

da pedra (e aqui sua origem casual) e como ela pode ser utilizada concretamente 

para o sucesso de sua atividade. 

Assim entendido, podemos avançar na compreensão de formas mais 

desenvolvidas de práxis social, para além do processo individual realizado pelo 

ser social de transformação da natureza para obtenção de objetos com valores 

de uso. Tão logo o trabalho se torna social – e, portanto, assentado na 

cooperação de mais pessoas - tem início a ação de um homem sobre outro(s), 

no sentido de induzi-lo(s) a realizar pores teológicos concretos, condição que 

resulta na segunda forma de posição teleológica, própria das primeiras 

organizações sociais. Lukács emprega o exemplo da caça como uma atividade 

dependente da cooperação, na qual, as atribuições eram distribuídas entre os 

participantes. Dessa forma, partindo da imediaticidade do trabalho, o ato de 

cooperar para atingir um pôr do fim pressupõe um por teleológico de caráter 

secundário – uma cadeia articulada de pores teleológicos -, antecedido por pores 

teleológicos que determinaram o “caráter, o papel, a função etc dos pores 

singulares, agora concretos e reais, orientados para um objeto natural” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 83-84). É este despertar da consciência coletiva que 

altera as finalidades do pôr do fim (orientado agora para a ação entre os seres 
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sociais), como também dos meios, despontando a relação literal entre “sujeito-

objeto”, conforme se evidencia no trecho a seguir:   

O pôr do fim já não visa a transformar diretamente um objeto natural, 
mas, em vez disso, a fazer surgir um pôr teleológico que já está, porém, 
orientado a objetos naturais; da mesma maneira, os meios já não são 
intervenções imediatas sobre objetos naturais, mas pretendem 
provocar essas intervenções por parte de outros homens. 
(MÉSZÁROS, 2011, p.84)  

 
Essas inter-relações entre os seres sociais, tencionadas ao 

convencimento, atribuem ao trabalho originário formas mais complexas de práxis 

social e fazem vir à tona outras transformações autênticas do ser e, conforme  

este desdobramento e diferenciação crescente em relação às categorias 

originárias se acentuam, evidencia-se uma “supremacia cada vez mais clara em 

relação aos graus inferiores” de estados mais complexos de práxis social, como 

um “traço essencial” (MÉSZÁROS, 2011, p. 86) de desenvolvimento e 

autonomia. Estes encadeamentos são desanuviados se observarmos o vínculo 

de prolongamento entre espelhamento da realidade e o princípio das futuras 

ciências.  

Quando o espelhamento aplica-se à reprodução do trabalho concreto 

deve, evidentemente, compreender de maneira exitosa a correspondência entre 

as relações causais e o fim do trabalho, isto posto, contribui não apenas para o 

aperfeiçoamento e controle do espelhamento, como também para sua 

generalização e uma gradativa autonomia, ou seja, a “fixação generalizada de 

determinadas observações” (MÉSZÁROS, 2011, p. 86) não limitando-se a um 

único método, forma ou técnica, mas sim adquirindo a capacidade de apreender 

eventos naturais em geral e é por intermédio de tais generalizações, cujo início 

se perde em um passado remoto, que se encerram os “princípios decisivos de 

futuras ciências autenticamente autônomas” (MÉSZÁROS, 2011, p. 86). 

A obstinada imbricação desses conceitos com representações mágicas e 
míticas, que remonta muito atrás no tempo histórico, mostra como, na 
consciência dos homens, o agir finalisticamente necessário, sua correta 
preparação no pensamento e sua execução podem dar origem 
continuamente a formas superiores de práxis que se misturam com falsas 
representações acerca das coisas que não existem e são tidas como 
verdadeiras e como fundamento último. Isso mostra que a consciência 
relativa às tarefas, ao mundo, ao próprio sujeito, brota da reprodução da 
própria existência (e, junto com esta, daquela do ser do gênero), como 
instrumento indispensável de tal reprodução. Essa consciência se torna 
certamente sempre mais difusa, sempre mais autônoma, e, no entanto, 
continua ineliminavelmente, embora através de muitas mediações, em última 
análise, um instrumento de reprodução do próprio homem. (LUCÁKS, 2013, 
p. 86-87)  
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 Assim como formulado acima, o pressuposto insuperável da práxis é o 

fundamento da reprodução de homens e mulheres na sociedade, ao passo que 

o trabalho “realiza materialmente a relação radicalmente nova do metabolismo 

com a natureza” (LUKÁCS, 2013, p. 93), por isso, formas mais complexas de 

práxis social não devem ser compreendidas a partir de uma simples mudança 

de plano, equiparando de maneira direta a simplicidade da forma fundamental 

do trabalho com o movimento próprio, ou seja, com a dinâmica e a peculiaridade 

guardadas pela práxis.  

Tomemos como exemplo a seguinte questão: ao falarmos sobre o ato 

prático laboral do ser social, compreende-se que a natureza é indiferente com 

respeito aos pores de fim humanos, ou seja, sobre qual o objetivo que se tem 

com a ação; enquanto “reforçar ou enfraquecer certas tendências na consciência 

dos homens” e, portanto, “sobre um material que em si não é indiferente, mas, 

ao contrário, já tem em si movimentos favoráveis ou desfavoráveis, tendentes a 

pores de fim” (LUKÁCS, 2013, p. 91) aparece como uma tarefa que abarca e 

compreende vários elementos cujas relações de interdependência são múltiplas, 

revelando a evidente distinção entre as práticas. É interessante o apontamento 

que Lukács faz ao citar que a indiferença dos homens em relação às intenções 

de outrem representa “um modo concreto de comportar-se, que tem motivações 

sociais e singulares concretas e que, em certas circunstâncias, é modificável” 

(LUKÁCS, 2013, p. 91). 

Logo, o pôr teleológico primário, como uma constituição ontológica 

fundante, é direcionado para a satisfação das necessidades e é desta forma que 

o ser social continuamente e simultaneamente transforma a natureza, é 

transformado, tratando-se de relações recíprocas, sendo assim, o ser social se 

afasta das leis do desenvolvimento natural, inaugurando atos que imperam no 

desenvolvimento histórico. À medida que o pôr teleológico secundário é tido 

como prolongamento, uma continuidade, uma evolução das posições 

teleológicas primárias, onde são admitidas categorias ontologicamente 

intencionadas, suas relações se vinculam preponderantemente à sociabilidade, 

à subjetividade e à reprodução da vida humana. Não há uma hierarquização de 

valor, “trata-se, apenas, de um fato de caráter ontológico de uma determinada 

forma de ser”. (DUAYER, ESCURRA, SIQUEIRA, 2013, p. 20) 
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 Ainda que a práxis chegasse a um alto grau de desenvolvimento e 

autonomia não poderia romper, ou mesmo se desvincular, da própria origem. No 

entanto, essa “dupla relação de vínculo e independência” (LUKÁCS, 2013, p. 87) 

trouxeram à humanidade a necessidade de reflexão a respeito da teoria e da 

práxis. Não cabe nesta produção aprofundar este complexo de questões, mas é 

importante frisar como esta relação foi decisiva para a compreensão dos 

mecanismos que permitiram o estabelecimento e a reprodução do capitalismo.  

Para elucidar o problema da teoria e práxis é importante retomar a noção 

de que o nosso agir é teleológico, portanto intencional e previamente idealizado, 

o que pressupõe a exata noção do que se quer alcançar e os meios pelos quais 

o resultado será atingido. Ou seja, teremos as cadeias causais postas como 

critério de avaliação do sucesso ou não do pôr - dito isto, Lukács (2013) conclui 

que “no trabalho tomado em si mesmo, é a práxis que estabelece o critério 

absoluto da teoria”. (p. 94).  

A problematização se dá quando, segundo o autor, se quer ampliar o 

próprio conhecimento sobre a natureza em geral a partir do conhecimento obtido 

desta forma, limitado à compreensão de um concreto nexo causal (ainda que 

adotado de forma generalizada com comprovação real de sua efetividade, a 

partir da realização de experiências fora do próprio trabalho, mas em 

circunstâncias correspondentes à realidade), desconsiderando a devida 

apreensão integrada, pautada pela totalidade, que agregue e vincule diferentes 

contribuições de ciências particulares para a compreensão da peculiaridade e 

essência de um fenômeno, por exemplo, uma formulação matemática que exige 

uma interpretação complementar física, química ou biológica.  

O ponto central dessa discussão é, como acima citado, a inescapável 

interpretação do sujeito a respeito da totalidade do mundo, desta forma, Lukács 

aponta para a influência que as representações ontológicas, ou seja, a forma de 

interpretar o modo de ser tanto do agir teleológico, como dos mecanismos que 

regem as forças naturais e, portanto, as imbricações necessárias e 

complementares entre causalidade e teleologia exercem uma forte influência na 

práxis social de homens e mulheres. Estas ligações existentes entre estes pares 

de elementos acontecem de forma autônoma ao grau de consciência ou mesmo 

por qual parcela dominante se dá esse processo, seja o cotidiano, a religião etc. 

No entanto, é dado que a compreensão e concepção a respeito da totalidade 
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passe pelo crivo da consciência. Tais representações “cumprem um papel muito 

influente na práxis dos homens e com frequência se condensam num poder 

social”. (LUKÁCS, 2013, p. 95). Importante pontuar que a premissa da 

“precariedade do conhecimento da natureza e a limitação do seu domínio” 

(LUKÁCS, 2013, p. 96) foi considerada como justificativa para que a práxis se 

apresentasse sob formas de falsa consciência, ainda que sua forma concreta 

sempre tenha sido determinada por relações sociais de influência, difusão e 

poder.   

Lukács (2013), ainda em 1978, pressupunha para o desenvolvimento 

concreto das ciências (desdobramento e continuidade da práxis) a capacidade 

de tornar possível uma ontologia concreta e, portanto, direcionada na construção 

de representações ontológicas voltadas à estruturação de uma sociedade que 

obedecesse às necessidades do próprio corpo social, o fato deste processo em 

potencial não se realizar evidenciava a “falsa consciência ontológica no campo 

científico e sua influência espiritual” (LUKÁCS, 2013, p. 96) fundamentadas nos 

interesses sociais dominantes4. E é neste ponto que Lukács nos traz o maior 

problema da distorção causada pela falsa consciência: a manipulação da 

economia – e aqui pressupõe-se todos os aspectos e impeditivos que a atividade 

econômica exerce no sentido de satisfazer diariamente as necessidades 

básicas, primazia irrefutável da existência cotidiana - como fator decisivo para a 

reprodução do capitalismo e a irradiação para todos os campos da práxis social, 

recebendo, posteriormente, apoio da religião. 

Os dogmas ontológicos das religiões teleologicamente fixados se estilhaçam, 
se desmancham cada vez mais, e o seu lugar é tomado por uma necessidade 
religiosa oriunda da essência do capitalismo atual e que, no plano da 
consciência, geralmente é fundamentado em termos subjetivistas. Para a 
formação dessa infraestrutura muito contribui o método manipulatório 
presente nas ciências, uma vez que ele destrói o senso crítico perante o ser 
real, abrindo assim o caminho para uma necessidade religiosa que 
permanece subjetiva e, além disso, na medida em que determinadas teorias 

 
4 É significativo dizer que não há qualquer intenção de minimizar a importância das ciências no 

desenvolvimento do corpo social. Mészáros, na obra “O Poder da Ideologia”, 
contemporaneamente à obra de Lukács, afirma que principalmente no século XX uma das 
maneiras mais eficazes de se demonstrar um compromisso de valor, a partir de uma pretensa 
neutralidade e objetividade é apelando à autoridade científica, “em cujo nome a adoção de certas 
medidas e cursos de ação é recomendada.” (Mészaros, 2014, p. 245). A adoção de tal dinâmica 
pode trazer consequências nocivas como as pontudas no presente trabalho a respeito do 
Capitalismo, como também um “envolvimento positivo da ciência em uma grande luta de 
emancipação contra as formas anteriores do controle ideológico obscurantista e interferência no 
desenvolvimento das forças produtivas.” (Mészaros, 2014, p. 245). No caso em questão, o autor 
refere-se à ascensão e vitória do Iluminismo e ao desenvolvimento de potencialidades produtivas 
da sociedade, até então freadas pelo poder feudal. 
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científicas modernas (...) favorecem uma reconciliação intelectual com as 
empalidecidas categorias ontológicas das religiões. (LUKÁCS, 2013, p. 97) 

 

Carlos Nelson Coutinho, em sua obra “O Estruturalismo e a Miséria da 

Razão” ainda aponta a manipulação como uma tendência espontânea do 

sistema capitalista e nos traz a seguinte questão “a manipulação impede não 

apenas uma apreensão rica e explicitada da realidade, mas também uma correta 

consciência do significado humano e social da práxis” e ainda completa: “quando 

o homem reduz a realidade a simples objeto de manipulação, empobrece 

simultaneamente sua própria essência, convertendo-se assim, por sua vez, em 

outro objeto manipulável”.5 (2017, p. 93).  

Ocorre que a não compreensão da realidade, alinhada à 

responsabilização e entrega das circunstâncias sociais a um Deus ou demais 

divindades, acaba por invisibilizar e mistificar as reais condições e 

estreitamentos aos quais a classe trabalhadora está submetida, perdendo-se a 

compreensão da necessidade de mudança das relações que estabelecem o 

curso histórico da exploração e da opressão. Salientar essa problemática é 

fundamental para compreendermos o quanto a figura de Deus permeia o 

discurso das mulheres entrevistadas que exercem a atividade sexual (e não só), 

justificando por deveras sua própria realidade concreta. 

Em síntese, tudo que se reclama como conhecimento tem como ponto de 

partida uma ideia, por mais ampla ou restrita que seja, da constituição do objeto 

do qual se postula um entendimento e/ou conhecimento. Por conseguinte, 

“impugnar a ontologia significa adotar de forma acrítica concepções substantivas 

sobre o mundo.” (DUAYER, ESCURRA, SIQUEIRA, 2013, p. 18) 

Portanto, adotar a crítica ontológica torna-se indispensável para que se 

possa assumir a função da práxis como critério para a teoria, “decisiva para 

qualquer desenvolvimento espiritual e para qualquer práxis social”, resguardada 

pela devida orientação do “conjunto diferenciado da sociedade – diferenciado 

concretamente em termos de classe – e pelas inter-relações dos tipos de 

comportamento que daí derivam.” (LUKÁCS, 2013, p. 98). 

 
5 Este assunto será retomado de forma mais ampla a frente, quando tratarmos sobre alienação, 
estranhamento e reificação no sistema capitalista. 
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No interior deste complexo processo, torna-se inevitável a constatação de 

uma evidente transformação no comportamento do sujeito quando salta do 

patamar puramente biológico para o social, determinando, por meio da 

realização de atos laborais, um novo sentido à subjetividade. Contrapondo-se ao 

sentido da determinidade normal biológica, que prevê um “desdobramento 

causal no qual é sempre inevitavelmente o passado que determina o presente” 

(idem: 98), nas relações do dever-ser é “a tarefa do futuro, teleologicamente 

posta o princípio determinante da práxis” (LUKÁCS, 2013, p. 105), considerando 

que o ato do ser social é intencionado para a obtenção de um pôr de um fim, ou 

seja, é onde o trabalhador intenta chegar que será seu ponto de partida para 

determinar os atos que serão encadeados no presente. 

Inicialmente, ainda nos estágios iniciais das atividades laborais, o ser 

social desenvolveu a capacidade do autodomínio, a partir do acúmulo de 

experiências e da construção de ferramentas, como condição imprescindível 

para a realização trabalho, portanto, estabelecendo uma vitória do consciente 

sobre o instintivo – o domínio sobre os afetos (LUKÁCS, 2013, p. 81). 

Considerando o percurso percorrido até o momento, para compreensão do 

dever-ser a partir da essência teleológica do trabalho, devemos voltar nossos 

olhos ao sujeito, que enquanto realiza atividades metabólicas entre ele e a 

natureza, “determina não apenas seu comportamento no trabalho, mas também 

seu comportamento em relação a si mesmo enquanto sujeito do processo de 

trabalho” (LUKÁCS, 2013, p. 104). São as determinações de onde se quer 

chegar, dos meios que serão utilizados, do objeto do seu trabalho que também 

agem sobre sua subjetividade. 

O autocontrole adquire uma característica insubstituível para a 

capacidade do ser social de orientar suas ações para a objetividade do processo 

de satisfação de suas necessidades básicas, sobrepondo-se à esfera biológica 

e espontânea, em um crescente domínio de suas capacidades, habilidades e 

hábitos voltado, essencialmente, para o exterior. Por outro lado, nas posições 

teleológicas secundárias, a subjetividade assume um sentido qualitativamente 

diferente e mais complexo do observado no modo de trabalho, “o 

desenvolvimento das relações sociais entre os homens implica que também a 

autotransformação do sujeito se torne um objeto imediato de pores teleológicos, 
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cujo caráter é um dever-ser” (LUKÁCS, 2013, p. 105), sendo assim, este é um 

aspecto determinante da práxis subjetiva do trabalho.  

Essas especificidades, enraizadas na categoria originária da existência 

humana, o dever-ser, que atribuem ao ser social características objetivas e 

subjetivas que o diferenciam terminantemente de formas precedentes, dotando-

o de autonomia. Portanto, como já foi dito, é por meio do trabalho que o ser social 

supre suas necessidades naturais, como também desenvolve práxis sociais mais 

afastadas do puro metabolismo da sociedade com a natureza, como momentos 

de interação entre os seres sociais que o são, como exemplo a arte, a filosofia, 

a religião entre outros.  

Há uma intrínseca ligação entre a categoria acima apresentada e a 

categoria valor. Lukács explica que práxis subjetiva, que tem como fator 

determinante o dever-ser, só se cumpre porque de alguma forma o que está 

sendo elaborado e que posteriormente se converterá concreto tem valor para 

quem o está elaborando. Essa categoria (valor), enquanto influência 

predominante do pôr do fim, também caracteriza o produto final do trabalho como 

provido ou desprovido de valor. Essa caraterização, importante citar, não é dada 

por meio das propriedades naturais de um objeto. Isso se torna ainda mais 

evidente se pensarmos em valores relacionados à estética ou à ética, como 

aponto Lukács. 

No entanto, este valores tidos como mais espiritualizados, ou mais 

complexos, sofreram principalmente por conta da religião e por interpretações 

“cósmico-teológicas” uma distorção derivada da “caracterização dos objetos na 

natureza e na sociedade a partir de sua geração por parte do criador 

transcendente do mundo e tentaram fundá-los a partir da objetividade deste”. 

Isto é, “o ser das coisas expressa, portanto, seu caráter de valor enquanto 

criação de Deus, ao passo que sua corrupção indica os momentos de não ser” 

(LUKÁCS, 2013, p. 108). A consequência (observada até hoje) é a contraposição 

entre estes valores e aqueles materiais, mais ligados à concretude terrena. 

Por outro lado, no período da renascentista, o peso do valor foi deslocado 

para a subjetividade, atribuindo valores como “bons ou maus”, conferindo 

adjetivações ligadas à sociabilidade, a determinados objetos. Tanto a 

Renascença, quanto o período iluminista (que buscou pela primeira vez 

fundamentações econômicas para o valor) se opuseram à transcendência 
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teológica impelida à categoria. No entanto, a exata compreensão só pôde ser 

alcançada por meio do método dialético, que evidencia a “gênese ontológica de 

uma nova espécie que já traz em si suas categorias decisivas – e por isso o seu 

nascimento significa um salto no desenvolvimento” (LUKÁCS, 2013, p. 110). 

Vejamos com mais clareza:  

O fato de que em ambos os sistemas [Renascença e Iluminismo] sejam 
descartados valores do mesmo nível, mas de conteúdo diferente (...), não 
altera em nada esse estado das coisas. Pois em ambos os extremos o que 
importa é negar a unitariedade última do valor como fator real do ser social, 
mesmo levando em conta as suas mudanças estruturais, mudanças 
qualitativas extremamente importantes, que têm lugar no desenvolvimento da 
sociedade. (LUKÁCS, 2013, p. 110)  
 
 

E complementa: 

[...] essas categorias, de início, apenas estão presentes em si, e o 
desdobramento do em-si ao para-si deve ser sempre um longo, desigual e 
contraditório processo histórico. Essa superação [Aufhebung] do em-si 
através da sua transformação em um para-si contém as consistentes 
determinações do anular, conservar e elevar a um nível superior, que 
parecem excluir-se mutuamente no plano da lógica formal. (...) O Iluminismo 
errava quando (...) se esforçava em deduzir as virtudes mais elevadas a partir 
da mera utilidade. Isso é impossível de maneira direta. (LUKÁCS, 2013, p. 
110) 

  

Para a compreensão do caráter de utilidade é importante se ater ao que 

Lukács chamou de “modo fenomênico mais elementar do valor”, referindo-se ao 

valor de uso (LUKÁCS, 2013, p. 107), fundamentalmente vinculado à existência 

natural do ser social, como um produto concreto do trabalho. Os valores de uso 

surgem predominantemente a partir do trabalho6, “mediante a transformação dos 

objetos, das circunstâncias, das atividades etc.”, considerado como uma “forma 

objetiva da objetividade social” (LUKÁCS, 2013, p. 107). Por ser então 

característico do valor de uso seu caráter objetivo e de utilidade à vida humana, 

configura-se como produto do trabalho útil7.  

(...) com o desenvolvimento da sociabilidade do trabalho, aumenta sempre 
mais o número de valores de uso que só de maneira mediata servem à 
imediata satisfação das necessidades – não se deve esquecer, por exemplo, 
que, quando um capitalista compra uma máquina, ele quer obter o valor de 
uso -, pode-se identificar com grande exatidão a utilidade que faz de um 
objeto um valor de uso também no período inicial do trabalho. O fato de essa 

 
6 Lukács, a partir de Marx, chama de “casos-limite” quando algo tem valor de uso para o ser 
social, mas não foi mediada pelo trabalho, como o ar, a terra virgem, campos naturais e a madeira 
bruta. (Marx, 2017, p. 118); (Lukács, 2013, p. 107)  
7 “O trabalho, cuja utilidade se representa, assim, no valor de uso de seu produto, ou no fato de 
que seu produto é um valor de uso, chamaremos aqui, resumidamente, de trabalho útil.” (Marx, 
2017, p. 119) 
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utilidade possuir um caráter teleológico, de ser utilidade para determinados 
fins concretos, não supera essa objetividade. Desse modo, o valor de uso não 
é um simples resultado de atos subjetivos, valorativos, mas, ao contrário, 
estes se limitam a tornar consciente a utilidade objetivo do valor de uso; é a 
constituição objetiva do valor de uso que demonstra a correção ou incorreção 
deles e não o inverso. (LUKÁCS, 2013, p.  108)  
 

Marx, na obra “A Ideologia Alemã”, traça um percurso que tem início no 

século XVIII e alcança seu caráter pleno de conteúdo no século XIX, articulando 

a teoria da utilidade, da prestabilidade, alinhada à exploração, durante o período 

histórico no qual a grande indústria já estava desenvolvida. 

Ainda nos primeiros passos burgueses na Inglaterra, Hobbes e Locke 

apresentaram a teria da prestabilidade, reduzindo “todas as múltiplas relações 

dos indivíduos entre si a uma única relação de prestabilidade, (...) subsumidas a 

uma única e abstrata relação monetária e de regateio.” (2016, p. 395). Mas foi a 

partir de Helvétius e Holbasch que a teoria da utilidade ganhou contornos 

universais. Ainda que estivessem perante uma burguesia em ascensão, que 

lutava por afirmação – a francesa – os autores estavam diante da única cidade 

que garantia uma conexão entre as demais nações; Paris foi o centro irradiador 

de uma teoria que se tornou um sistema filosófico.  

No entanto, o caráter explorador, que só seria incorporado na teoria dos 

ingleses Betham e Mill foi negligenciado, limitando-se a tratar de questões morais 

e sentimentais, as quais transpunham as relações próprias e intercambiadas 

pelos indivíduos, como o falar e o amar a uma relação de utilidade. “Tais relações 

não devem, portanto, ter um significado próprio, mas ser a expressão e a 

manifestação de uma terceira relação que a elas é imputada, a saber, uma 

relação de utilidade ou de uso8.” (MARX, 2016, p. 396) 

Por fim, no desenvolvimento ulterior desta teoria, todas as relações 

existentes foram subsumidas à relação de utilidade, no momento no qual a 

burguesia “não mais aparece como uma classe particular mas como a classe 

cujas condições são as condições de toda a sociedade”, expressando então a 

única relação de seu interesse, a de exploração.  

O utilitarismo tinha, desde o início, o caráter de uma teoria geral da utilidade, 
mas esse caráter só se tornou pleno de conteúdo com a inclusão das relações 
econômicas, especialmente da divisão do trabalho e da troca. Sob a divisão 
do trabalho, a atividade privada do indivíduo torna-se de utilidade geral (...) 
por meio da inclusão das relações econômicas entre a renda fundiária, o lucro 
e o salário, foram introduzidas as relações determinadas de exploração das 

 
8 Grifos do próprio autor 
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classes singulares, pois a forma da exploração depende da posição social do 
explorador. (MARX, 2016, p. 399) 

 

A respeito do valor de troca e da divisão do trabalho, Lukács inicia a 

discussão a partir do que Marx chamou de metamorfose das mercadorias, ou 

seja, a compra e venda de mercadorias em sua forma simples, pontuando a 

necessidade da base do valor de troca e do dinheiro para que essa relação de 

intercâmbio entre as mercadorias possa se estabelecer e, que para tanto, deve 

existir na sociedade uma divisão do trabalho. 

E é por meio dessa divisão, cada vez mais complexa e produtora de 

valores a partir de si, que se “produz o princípio do governo do tempo através de 

seu melhor aproveitamento interno” (LUKÁCS, 2013, p. 113), mediada e 

colocada em curso pelo valor de troca. A Economia de tempo (princípio do 

governo do tempo) para o filósofo húngaro significa uma relação de valor e 

complementa, “A orientação objetiva da legalidade econômica para a economia 

de tempo produz diretamente a divisão ótima do trabalho, isto é, dá origem, cada 

vez, a um ser social com nível de sociabilidade sempre mais pura.” (LUKÁCS, 

2013, p. 114). Esta conclusão de Lukács é fruto de sua análise a respeito de uma 

passagem de Marx nos Grundisse, que trata sobre a distribuição do tempo tanto 

da sociedade “(...) a sociedade tem de distribuir apropriadamente seu tempo para 

obter uma produção em conformidade com a totalidade de suas necessidades”, 

como do indivíduo singular, “(...) tem de distribuir o seu tempo de forma correta 

para adquirir conhecimentos em proporções apropriadas ou para desempenhar 

suficientemente as variadas exigências de sua atividade.” (Marx, s/a, p. 179). 

Desta forma, Lukács afirma que os atos singulares deveriam se submeter a essa 

lei. 

Em contraposição ao que nos traz Lukács, Mészáros adota uma 

perspectiva distinta sobre a relação entre valor e divisão do trabalho, baseando-

se em preceitos fundamentais da obra marxiana, “que fala em alocar o tempo 

disponível total da sociedade com base em decisões comunais conscientes”, ao 

passo que “Lukács interpreta a “economia de tempo” como uma lei social 

genérica que confronta e subjuga diretamente os indivíduos que “devem de 

adaptar a essa lei ou perecer”. (2016, p. 872).   

Para o autor de “Para além do Capital” é essencial que ocorra a radical 

transcendência da divisão do trabalho como chave do processo de emancipação 



35 
 

do sistema capitalista e, portanto, para o póstero desenvolvimento de uma 

sociedade socialista, asseverando a divisão social como hierárquica e injusta, 

regida por uma estrutura de comando autoritária, “que continua a reproduzir os 

parâmetros estruturais iníquos do poder hierárquico de decisão.” (MÉSZÁROS, 

2016, p. 861). 

A questão, portanto, é saber se as condições de tempo desempenham um 
papel determinante na forma historicamente específica de sociometabolismo 
ou, pelo contrário, se o tempo de trabalho da sociedade – sua produção e 
alocação – é regulado e determinado pelos objetivos que os membros de uma 
sociedade socialista avançada estabeleceram para si próprios, na estrutura 
de um plano genuíno divisado por eles (...) Compreensivelmente, portanto, é 
inconcebível realizar essa mudança vital na função social do tempo de 
trabalho – de determinante (que, nas palavras de Marx, reduz o trabalho vivo 
à “carcaça do tempo”) a determinado – sem um avanço correspondente para 
a superação da divisão do trabalho. Enquanto o tempo dominar a sociedade 
sob a forma do imperativo da extração do tempo de trabalho excedente da 
maioria esmagadora, os governantes desse processo têm que realizar uma 
forma substancialmente diferente de existência, em conformidade com sua 
função de personificações e de impositores do imperativo-tempo. Ao mesmo 
tempo, a maioria oprimida de indivíduos é “degradada à condição de meros 
trabalhadores, subsumidos ao trabalho”. (MÉSZÁROS, 2016, p. 869) 

 

Marx afirma que “o próprio ser humano em suas relações sociais, sempre 

aparece como resultado último do processo de produção social” (s/a, p. 951) e 

sob a égide do sistema capitalista, as relações econômicas permeiam e acabam 

por deformar as relações sociais entre os indivíduos que deveriam ser pautadas 

por valores sem conexão direta com a produção de mercadorias e maximização 

do lucro e do capital. Assim como a relação de utilidade foi a base para uma 

teoria subsidiária para a exploração do trabalhador, a divisão do trabalho e a 

subsequente divisão sócio sexual do trabalho foram e ainda são decisivas para 

a ampliação da exploração do trabalho produtivo e doméstico e na precarização 

das condições de vida das mulheres em geral, assunto que veremos mais à 

frente. 

Temos então o trabalho como o princípio, em sua forma mais simples, do 

metabolismo entre o indivíduo e a natureza, em uma relação de mútua 

transformação, processo dado pelo por teleológico e por sua ação prática, que 

tem como cerne o domínio consciente sobre si mesmo. Este ser social dotado 

da capacidade de planejar seus passos deve sempre e de forma contínua 

verificar seus planos a fim de garantir o resultado esperado. É essa singular 

competência a responsável pelo domínio do próprio corpo, e da consciência que 

se estende “aos hábitos, aos instintos, aos afetos, [como] uma exigência 
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elementar do trabalho mais primitivo e deve, pois, marcar profundamente as 

representações que o homem faz de si mesmo” (LUKÁCS, 2013, p. 129), 

diferenciando-se de forma qualitativamente diferente de uma condição animal, 

portanto, é neste ponto que a consciência deixa de ser um epifenômeno biológico 

para se tornar um momento ativo e essencial na vida do nascente ser social. 

Conforme o distanciamento das barreiras naturais foi se aprofundando, a função 

da consciência abriu espaço para pores teleológicos mais complexos, para a 

práxis.  

Lukács reitera que “não existe nenhum problema humano que não tenha 

sido, em última análise, desencadeado e que não se encontre profundamente 

determinado pela práxis real da vida social” (LUKÁCS, 2013, p. 119), que 

organizada em níveis mais elevados nos leva a um complexo de problemas, 

definido como sentido da vida, “socialmente construído pelo homem para o 

homem, para si e para os seus semelhantes”, seu sentido oposto aparece 

apenas quando o ser social “em sociedade, procura um sentido para sua própria 

vida e essa aspiração fracassa (...) o sem sentido”. (LUKÁCS, 2013, p. 133). E 

dentre uma das questões mais vitais e complexas, que move a humanidade ao 

longo da história, está a liberdade, que veremos a seguir.  

 

1.1 Decisão concreta entre possibilidades concretas: a liberdade 

 

Em entrevista cedida para uma revista, José Paulo Netto (2011) afirma 

que não há liberdade na natureza, por se tratar de uma categoria e como tal se 

constituir como um traço pertinente da realidade social, a liberdade é uma 

característica específica do ser social. Da mesma forma acontece em relação à 

consciência humana, que aparta-se do biológico epifenomênico para se 

constituir “num momento ativo e essencial da vida cotidiana” (ANTUNES, 2009, 

p. 143) e com o trabalho, como o locus primeiro de realização individual e coletiva 

na busca socialmente empreendida pelos seres sociais de uma vida dotada de 

sentido e autenticidade.  

Antunes (2009) explicita que embora a esfera do trabalho seja o ponto de 

partida para uma vida cheia de sentido, não se limita ou se resume 

exclusivamente ali. E ainda afirma que quando a vida humana se reduz 

exclusivamente ao trabalho, “se converte em um mundo penoso, alienante, 
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aprisionado e unilateralizado.” (2018, p.26) Para que seja substancialmente 

provida de significado, a vida deve ser permeada também, por exemplo, por 

práxis ligadas às artes.  

Se o trabalho se torna autodeterminado, autônomo e livre, e por isso dotado 
de sentido, será também (e decisivamente) por meio da arte, da poesia, da 
pintura, da literatura, da música, do uso autônomo do tempo e da liberdade 
que o ser social poderá se humanizar e se emancipar em seu sentido mais 
profundo. (ANTUNES, 2009, p. 143) 
   

Partindo desta premissa, é possível estabelecer uma inextricável ligação 

entre o trabalho, como categoria central e decisiva, e a liberdade, como um 

fenômeno de maior complexidade, mas que tem em sua forma de ser, em 

essência, um caráter puramente social. Por ter uma forma própria, a concepção 

que se tem de liberdade, a partir de sua constituição ontológica, contrasta com 

o conceito “unitário-sistemático” proposto pela filosofia idealista, partindo de 

formas mais complicadas para explicar as mais simples, como também buscou 

homogenizar, de maneira fetichizada, um complexo de heterogêneos, cuja 

investigação que busca expor a estrutura originária da liberdade, elucida a 

respeito de um desenvolvimento particular - nas palavras de Lukács, “poder-se-

ia dizer que cada âmbito singular do ser social que chegou a desenvolver, 

relativamente, uma legalidade própria produz uma forma própria de liberdade.” 

(2013, p. 137), sofrendo mudanças significativas conforme o contexto histórico-

social no qual o sujeito está inserido.  

Compreender a liberdade, segundo o filósofo, é particularmente difícil, por 

se constituir como um dos fenômenos mais “multiformes, multilaterais e 

cambiantes” (LUKÁCS, 2013, p. 137) do desenvolvimento social. Para tanto, 

buscar-se-á elucidar a gênese ontológica da categoria a partir do trabalho e “do 

caráter alternativo dos pores teleológicos nele existentes.” (LUKÁCS, 2013, p. 

137). É por esta razão que se torna possível caracterizá-la como um fenômeno 

estranho à natureza, porque é a consciência que decide, a partir de termos 

alternativos, e para qual fim, a forma como serão transformadas as “cadeias 

causais correntes em cadeias causais postas, como meio de sua realização”, 

surgindo “um complexo de realidade dinâmico que não encontra paralelo na 

natureza.” (LUKÁCS, 2013, p.138).   

Portanto, neste processo, a condição teleológica, própria do ser social, é 

preponderante para o domínio das ações psíquicas e físicas, e para o que 
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fundamenta a liberdade: a capacidade de realizar uma “decisão concreta entre 

diversas possibilidades concretas” inserida em um dado momento da realidade. 

Isso requer dizer que a tentativa de separar a compreensão da liberdade do 

concreto, considerando-a apenas em um nível elevado de abstração, acarretaria 

na perda de sua conexão com a realidade, conduzindo-a então a um estado de 

inércia. Atentar para essa discussão é primordial para não deslocarmos a 

categoria para um aspecto isolado do todo, justamente, porque em última 

instância, a liberdade se objetiva como um querer transformar a realidade ou, em 

determinadas circunstâncias, conservá-la, ou seja, a realidade, “enquanto 

finalidade de transformação, não pode deixar de estar presente mesmo na 

abstração mais ampla.” (LUKÁCS, 2013, p. 138).  

Da mesma forma acontece com as intenções para uma decisão, na qual 

as mediações orientadas para a transformação de consciência de outros homens 

e mulheres e de si mesmo, guardando a necessidade de uma real 

transformação, portanto, “até que a intenção de transformar a realidade tenha 

sido demonstrada, os estados de consciência – como as reflexões, os projetos, 

os desejos – não têm nenhuma relação real com o problema da liberdade.” 

(idem:138). Nesta mesma linha Marx (2007, p. 533) afirma que “É na prática que 

o homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza 

interior [Diesseitigkeit] de seu pensamento.”, estabelecendo a prática como 

critério determinante para avaliação do acerto de uma posição consciente.  

Ao transpor a discussão para as questões que tratam a respeito da forma 

como as decisões são tomadas, é apresentada a seguinte problematização: 

É fácil ver como a própria vida cotidiana coloca ininterruptamente alternativas 
que aparecem de forma inesperada e, com frequência, têm de ser 
respondidas de imediato sob pena de ruína; uma determinação essencial da 
própria alternativa consiste em que a decisão deve ser tomada sem que se 
conheçam a maioria dos componentes, a situação, as consequências etc. No 
entanto, mesmo assim permanece contido um mínimo de liberdade na 
decisão; também nesse caso – como caso-limite – trata-se sempre de uma 
alternativa, e não de um fato natural determinado por uma causalidade 
puramente espontânea. (LUKÁCS, 2013, p.139) 

 

O conhecimento desempenha um papel fundamental nesta perspectiva 

que estabelece a relação intrínseca entre trabalho e liberdade em seus primeiros 

estágios – a movimentação livre da matéria, objetivando a realização de 

determinada atividade com êxito, dependerá do nível de conhecimento que o 

sujeito dispende a respeito das cadeias causais que podem ser transformadas 
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em cadeias causais postas, ou seja, quanto maior é o domínio do ser social sobre 

os nexos causais, maior será a liberdade que ele poderá alcançar. Isso quer 

dizer que “o pôr de um fim com o qual o ontologicamente novo aparece enquanto 

ser social é um ato nascente de liberdade.” (LUKÁCS, 2013, p. 140) 

Desta forma, é possível afirmar o ato de liberdade como o resultado de 

ações decididas e tomadas de forma consciente, ultrapassando a barreira 

puramente biológica, mas, ao mesmo tempo e de forma indesatável, o agir de 

forma liberta é mediado por relações sociais, assim, o ser social que executa o 

processo de trabalho é “produto do desenvolvimento anterior (...) cuja origem é 

em parte natural e em parte social”. Lukács (2013) então afirma que a liberdade, 

em sua essência ontológica, que expressa a alternativa deve ser concreta e não 

totalmente abstrata, “representa determinado campo de força das decisões no 

interior de um complexo social concreto no qual operam, simultaneamente, 

objetividades e forças tanto naturais como sociais.” (p. 141). 

Como se procurou demonstrar, o momento predominante para a liberdade 

se encontra a partir da esfera do trabalho e, que para além da transformação da 

natureza (pôr teleológico primário), está presente também o pôr teleológico 

secundário dirigido à indução de outros homens e mulheres à realização de 

decisões e ações, ou seja, o objeto da finalidade não é mais a transformação da 

natureza, o momento predominante desdobra-se extensiva e intensivamente 

para que dessa forma transforme o próprio ser social. Essa categoria, enquanto 

própria de seres que vivem em sociedade e agem socialmente, não se encontra 

sem determinação. O desenvolvimento destes pores teleológicos não acontece 

de forma linear, contrariamente, ocorrem de maneira progressiva, desigual e 

contraditória marcado pelo estágio do desenvolvimento social, condicionado por 

questões sociais e históricas da vida do ser social.   

É a partir de todo este contexto que Marx (s/a) afirma que são os próprios 

homens que fazem sua história, mas não conforme sua vontade ou sob 

circunstâncias escolhidas9, evidenciando de modo concreto as determinações 

objetivas da realidade material e a condição histórico social como fundamentais 

para a compreensão das escolhas e caminhos tomados pelos sujeitos, como 

também por conjuntos sociais. Conforme Vedda (2011), “a realidade material 

 
9 Passagem descrita na obra “18 Brumário de Louis Bonaparte”, s/p. 



40 
 

determina sempre o campo de possibilidades dentro do qual podem surgir 

apenas aquelas que estão latentes na realidade objetiva” (p. 28). 

Lukács (2013) pontua que a partir do surgimento da sociedade de classes, 

qualquer disputa ou tema poderia ser resolvido por diferentes direções, 

“dependendo do ponto de vista da classe a partir do qual se busca a resposta 

para o dilema” e complementa afirmando que “com a sempre crescente 

socialização da sociedade, essas alternativas que fundam os pores alternativos 

vão adquirindo maior amplitude e profundidade.” (p. 152). Thompson (2011) 

defendia a perspectiva de que as relações de produção também se 

manifestavam em áreas da vida social e, portanto, “em qualquer sociedade cujas 

relações sociais foram delineadas em termos classistas, há uma organização 

cognitiva da vida correspondente ao modo de produção e às formações de 

classe historicamente transcorridas” (p. 260). 

Neste sentido, Marx (2017) ao se aproximar da categoria, alerta para 

impossibilidade de se ter liberdade no interior do sistema capitalista, conforme 

reproduz no seguinte trecho 

Com efeito, o reino da liberdade só começa onde cessa o trabalho 

determinado pela necessidade e pela adequação a finalidades externas; pela 

própria natureza das coisas, portanto, é algo que transcende a esfera da 

produção material propriamente dita. Do mesmo modo como o selvagem 

precisa lutar com a natureza para satisfazer suas necessidades, para 

conservar e reproduzir sua vida, também tem de fazê-lo o civilizado – e tem 

de fazê-lo em todas as formas de sociedade e sob todos os modos possíveis 

de produção. À medida de seu desenvolvimento, amplia-se esse reino de 

necessidade natural, portanto se multiplicam as necessidades; ao mesmo 

tempo, aumentam as forças produtivas que as satisfazem. Aqui, a liberdade 

não pode ser mais do que fato de que o homem socializado, os produtores 

associados, regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natureza, 

submetendo-o a seu controle coletivo, em vez de dominados por ele como 

por um poder cego; que o façam com o mínimo emprego de forças possível 

e sob as condições mais dignas e em conformidade com sua natureza 

humana. (Marx, 2017, p. 883) 

 

 Diante destes aspectos, torna-se inviável para o ser social desenvolver-

se livremente dentro de um sistema que o apartou de seus meios de produção 

e, posteriormente, subsumiu sua força de trabalho aos interesses do capital, 
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submetendo-o a horas exaustivas de trabalho, à divisão hierárquica do trabalho, 

prejudicando de forma preponderante o desenvolvimento de uma vida cheia de 

sentido. Para compreendermos melhor essas especificidades, veremos a seguir 

a forma como o trabalho e seus prolongamentos foram vilipendiados a partir da 

contínua exploração do trabalhador e trabalhadora pelo modo de produção 

capitalista.  

 

1.2 Metamorfose da atividade vital e a subsunção ao capital 

  

Em fases anteriores do desenvolvimento histórico, não houve, em tempo 

algum, um sistema ou modo de controle sociometabólico que se estabelecesse 

como uma estrutura totalizadora, totalitária e tão dinâmica que se sobrepõe e 

permeia as relações pessoais e produtivas dos seres humanos com a natureza 

e entre si, como o modo de produção capitalista.  

Mészáros (2016) ao elaborar uma complexa análise a respeito deste 

controle também afirma que o processo de sujeição imposto pelo capital “assume 

a divisão da sociedade em classes sociais abrangentes mas irreconciliavelmente 

opostas entre si em bases objetivas” (p. 99), colocando-a como uma 

necessidade inevitável e uma condição insuperável do controle sociometabólico, 

assentando-se em uma imprescindível estrutura antagônica e específica. Ou 

seja, o sistema do capital alicerçado na extração máxima do trabalho excedente 

atribui radicalmente diferentes funções a diferentes classes de indivíduos, nos 

quais de um lado se apresenta a classe trabalhadora, como (a priori) livre para 

vender sua força de trabalho e de outro a burguesia, detentora dos meios de 

produção, e compradora desta mercadoria específica à venda: a capacidade de 

trabalho ou força de trabalho. 

Esta ação contínua e prolongada de subordinação se constitui, 

parcialmente, “pela incorporação de modos de troca característicos das 

primeiras formas do capital, mas não do capitalismo” (MÉSZÁROS, 2016, p. 

211), como também por especificidades que não tinham elo direto com os 

aspectos mais embrionários do capital, mas que se firmaram por meio de formas 

antecessoras de hierarquia e dominação. Desta maneira, o desdobramento 

histórico e a força do capital fincaram as bases para a subsunção (ou 

subordinação) formal e real do trabalho, cravando-as profundamente nos mais 
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variados níveis dominantes do sistema, sustentado apesar das evidentes 

contradições. 

Subsumir o trabalho formal e real ao capital configurou-se como um dos 

condicionantes para o acúmulo e expansão do modo de controle 

sociometabólico instituído pelo capitalismo, trazendo consequências não apenas 

de ordem produtiva, portanto, no âmbito do desenvolvimento das relações de 

trabalho, como também nas relações sociais (entre os indivíduos), 

estabelecendo-se de forma totalizante na vida da classe trabalhadora.  

Para compreendermos as mediações que possibilitaram ao capital lançar 

suas garras na vida do trabalhador e da trabalhadora, é necessário o 

entendimento sobre como se deu a compra e a venda da força de trabalho.  

Inicialmente, é importante atentar que para a sustentação do sistema é 

inevitável que se considere a imprescindibilidade da extração do mais-valor10 (ou 

mais-valia), essencial para a reprodução do capital. Essa característica 

intrínseca deste tipo de relação, entre capitalista e trabalhador, se cumpre a partir 

do “achado” dos burgueses (ou como Marx os chama em um primeiro momento, 

“possuidor do dinheiro”) de uma determinada mercadoria já disponível, “cujo 

próprio valor de uso possuísse a característica peculiar de ser fonte de valor, 

cujo consumo fosse, portanto, objetivação de trabalho e, por conseguinte, 

criação de valor.” (MARX, 2017, p. 242) 

Neste contexto, é conveniente a retomada da compreensão da categoria 

valor de uso, ou seja, tido como “coisas que sirvam à satisfação de necessidade 

de algum tipo” (MARX, 2017, p. 255), efetivado apenas no uso ou no consumo, 

formando “o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social 

desta. (...) [constituindo], ao mesmo tempo, os suportes materiais do valor de 

troca” (MARX, 2017, p.114), quando tratamos da sociedade capitalista.  

Já o valor de troca de uma mercadoria, em um primeiro momento, aparece 

“como a relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são 

trocados por valores de uso de outro tipo, uma relação que se altera 

 
10 “A coisa também pode ser expressa da seguinte maneira: se o trabalhador precisa de somente 

meia jornada de trabalho para viver uma jornada inteira, então só precisa trabalhar meia jornada 
para perpetuar sua existência como trabalhador. A segunda metade da jornada de trabalho é 
trabalho forçado, trabalho excedente. O que aparece do ponto de vista do capital como mais-
valor, aparece do ponto de vista do trabalhador exatamente como mais-trabalho acima de sua 
necessidade como trabalhador, acima, portanto, de sua necessidade imediata para a 
conservação de sua vitalidade.” (Marx, s.a., p. 404) 
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constantemente no tempo e no espaço.” (MARX, 2017, p.114). Marx nos explica 

que os valores de troca apresentam algo em comum que não se manifesta a 

partir de propriedade naturais, geométricas, físicas ou químicas da mercadoria, 

levando em conta que essas características se referem à utilidade, portanto, aos 

valores de uso. Isto posto, ao abstraí-los, a propriedade partilhada que se 

evidencia é a de ser produto do trabalho. 

Reconhecer  essa particularidade nos conduz ao que o autor d´O Capital 

qualifica como trabalho humano abstrato, “uma simples massa amorfa [Gallerte] 

de trabalho humano indiferenciado, i.e., de dispêndio de força de trabalho 

humana, que não leva em conta a forma desse dispêndio” (idem: 116), em outras 

palavras, não se considera se o trabalho foi realizado por um carpinteiro, padeiro, 

agricultor, se quer se o produto resultante foi uma casa, um pão ou qualquer 

coisa útil; o interesse aqui recai apenas sobre a despesa de energia, despida de 

suas especificidades.  

Assim, ao passo que o valor de uso está relacionado às diferentes e 

diversas características qualitativas11 das mercadorias, o valor de troca tem 

como resultado uma distinção quantitativa, seu próprio valor. Portanto, tratando-

se de quantidade, abre-se a possibilidade de medição, “por meio da quantidade 

de ‘substância formadora de valor’, isto é, da quantidade de trabalho nele 

contida” (MARX, 2017, p. 116). Dessa forma, para alinhavarmos, temos o 

seguinte: 

O elemento comum, que se apresenta na relação de troca – ou valor de troca 
– das mercadorias, é, portanto, seu valor. (...) um valor de uso ou um bem só 
possui valor porque nele está objetivado ou materializado trabalho humano 
abstrato. (...) No entanto, o trabalho que constitui a substância dos valores é 
trabalho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho humana. A 
força de trabalho conjunta da sociedade, que se apresenta nos valores do 
mundo das mercadorias, vale aqui como uma única força de trabalho 
humana, embora consista em inúmeras forças de trabalhos individuais. (...) 
Portanto, é unicamente a quantidade de trabalho socialmente necessário ou 
o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de 
uso que determina a grandeza de seu valor. (...) O valor de uma mercadoria 
está para o valor de qualquer outra mercadoria assim como o tempo de 
trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho 
necessário para a produção de outra. (MARX, 2017, p. 116-117) 

 

 
11 Faz-se necessário complementar, entretanto, que sob a utilidade das mercadorias, o trabalho 
empregado para sua produção difere-se tanto em mercadorias diversas, quanto em trabalhos 
diversos, é o que Marx nomeia como trabalho concreto. “(...) todo trabalho é dispêndio de força 
humana de trabalho numa forma específica, determinada à realização de um fim, e, nessa 
qualidade de trabalho concreto e útil, ele produz valores de uso.” (Marx, 2017, p. 124) 
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Entendida essas categorias, é possível desvendar como se deu a 

mudança do valor do dinheiro transformado em capital, com base nas leis da 

troca de mercadoria. Essa equação foi resolvida a partir da eliminação de outras 

possibilidades, como a incapacidade de transformar o valor do dinheiro em 

capital a partir desse mesmo dinheiro, pois em sua função de compra e 

pagamento, manter-se-ia então imutável em sua própria forma, permanecendo, 

portanto, com o mesmo valor.  Não poderia se dar também na esfera da 

circulação, ou seja, na revenda da mercadoria, “pois esse ato limita-se a 

transformar a mercadoria de sua forma natural em sua forma dinheiro”. Marx 

então nos indica que essa mudança “só pode provir de seu valor de uso como 

tal, isto é, de seu consumo (...) cujo próprio consumo fosse, portanto, objetivação 

de trabalho e, por conseguinte, criação de valor.” (MARX, 2017, p. 242) 

Esta mercadoria específica disponível no mercado nos é então 

apresentada: a força de trabalho. “A utilização da força de trabalho é o próprio 

trabalho. O comprador da força de trabalho a consome fazendo com que seu 

vendedor trabalhe.” (MARX, 2017, p. 255). À luz dessa colocação, o trabalhador 

e a trabalhadora são reconduzidos ao mercado agora como livres proprietários 

de suas forças e capacidade de trabalho e a colocam à venda para que sejam 

compradas/ consumidas por determinado período de tempo (diferente disso, 

considerá-los-ia como escravos, por oferecê-la para consumo de forma 

intemporal, o que significaria renunciar sobre sua propriedade), na outra ponta 

encontra-se o possuidor de dinheiro.  

A relação estabelece-se, portanto, quando mutuamente estão presentes 

o vendedor – o trabalhador com sua força de trabalho – e o comprador de 

mercadorias. Importante pontuar que a liberdade do trabalhador deve se dar em 

dois sentidos, além do já colocado acima, como também “ser alguém que não 

tem outra mercadoria para vender, estando livre e solto e carecendo 

absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua força de 

trabalho” (MARX, 2017, p. 244). É por intermédio desta “troca” sem precedentes 

no contexto histórico-natural que o dinheiro se transforma em capital, 

anunciando um novo processo social de produção, “resultado de um 

desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, 

da destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social.” 

(MARX, 2017, p. 244). 
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Assim, conforme o complexo desdobramento histórico e a força do 

sistema do capital se conciliaram, o modo de produção que viria a garantir sua 

hegemonia – o capitalismo - assenhorou-se dos trabalhadores, inicialmente por 

meio da subsunção formal do trabalho, para posteriormente transicionar à 

subsunção real do trabalho, já na condição de pleno desenvolvimento da 

dominação capitalista. 

Segundo Mészaros (2011, p. 708), a mais valia absoluta, extraída do 

trabalho excedente e possibilitada por meio do prolongamento do tempo/jornada 

de trabalho, caracteriza a subsunção formal do trabalho ao capital, como no 

exemplo trazido por Marx (2017, p. 579) no qual o artesão deixa de trabalhar 

para si mesmo ou para um mestre da oficina e passa a atuar como trabalhador 

assalariado sob o controle do capitalista - neste momento o processo de trabalho 

ainda não se encontra totalmente apoderado pelo capital. 

Por sua vez, a produção do mais-valor relativo “revoluciona inteiramente 

os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais (...) o lugar da 

subsunção formal do trabalho sob o capital é ocupado por sua subsunção real” 

(MARX, 2017, p. 578). Desta forma, o raciocínio é completado a seguir:  

 

Mais ainda, a extensão desmedida da jornada de trabalho mostra-se como o 
produto mais genuíno da grande indústria. Em geral, tão logo se apodera de 
um ramo da produção – e, mais ainda, quando se apodera de todos os ramos 
decisivos da produção –, o modo de produção especificamente capitalista 
deixa de ser um simples meio para a produção do mais-valor relativo. Ele se 
converte, agora, na forma geral, socialmente dominante, do processo de 
produção. Como método particular para a produção do mais-valor relativo, 
ele atua: em primeiro lugar, apoderando-se de indústrias que até então 
estavam subordinadas apenas formalmente ao capital; ou seja, atua em sua 
propagação; em segundo lugar, na medida em que as mudanças nos 
métodos de produção revolucionam continuamente as indústrias que já se 
encontram em sua esfera de ação. (MARX, 2017, p. 579) 

 

Conforme a citação acima, o exercício de poder do capital não mais se 

limita à esfera da produção, ou seja, está para além da definição de como serão 

produzidas as mercadorias e como se darão as relações entre comprador e 

vendedor de força de trabalho. Mészáros (2011) afirma que o capital, como uma 

forma de controle sociometabólico, “até o presente, de longe a mais poderosa – 

estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres humanos, 

devem se ajustar (...) ou perecer”, (p. 96) caso não se adaptem ou deixem de 
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evidenciar a sua importância produtiva, vai ainda mais adiante, em seu sentido 

totalitário e dominante, sujeitando 

cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a 
educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que 
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, 
desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as mais gigantescas 
empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais 
complexos processos de tomada de decisão dos vastos monopólios 
industriais, sempre a favor dos fortes contra os fracos. (MÉSZÁROS, 2011, 
p. 96) 
 

 Esse sistema de metabolismo social do capital “nasceu como resultado 

da divisão social que operou a subordinação estrutural do trabalho ao capital. 

Não sendo consequência de nenhuma determinação ontológica inalterável” 

(ANTUNES, 2009, p. 21), fruto de uma construção histórica, alicerçada na 

divisão social hierárquica do trabalho subsumida ao capital. Antunes 

complementa, referenciando Mészáros, que “os seres sociais tornaram-se 

mediados entre si e combinados dentro de uma totalidade social estruturada, 

mediante um sistema de produção e intercâmbio estabelecido.” (p. 21) 

 As mediações de segunda ordem do capital sobrepõem-se às mediações 

primárias (ou de primeira ordem), constituídas por meio da relação entre os 

indivíduos sociais e sua atividade produtiva essencial – o trabalho como 

condição vital para sua reprodução. De caráter alienante e fetichista, as 

mediações secundárias suprimem a real compreensão e importância das 

relações primárias de mediação, provocando a degradação da ordem primária 

e, por conseguinte, um cenário onde “as mediações alienadas de segunda ordem 

usurpam seu lugar, trazendo consequências potencialmente mais perigosas 

para a sobrevivência da humanidade.” (MÉSZÁROS, 2011, p. 71). 

 Mészaros assinala a existência de condições para a reprodução individual 

e social que são definidoras e inalteráveis para todos os sistemas de intercâmbio 

mediador produtivo: 1- os seres humanos são pertencentes à natureza e devem 

satisfazer suas necessidades por meio dela, em constante intercâmbio. 2- sua 

sobrevivência está atrelada ao intercâmbio mediado com a natureza, devido ao 

fato de ser a única espécie que intervém de forma intencional no mundo natural, 

diferenciando-se do comportamento instintivo dos demais animais.  

São essas condições e determinações ontológicas que ditam aos seres 

sociais as exigências materiais e culturais necessárias para as quais devem se 
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atentar no sentido de salvaguardar sua sobrevivência. Tais atividades se 

concretizam por meio das funções primárias de mediação, estabelecidas 

mediante o intercâmbio e interação entre os seres humanos e a natureza, 

mediada pelo trabalho – atividade ontológica unicamente humana – 

assegurando assim a autoprodução e reprodução humana produtiva. 

As funções imperativas de mediação primária não exigem que se 

estabeleçam hierarquias estruturais de dominação e subordinação para a 

reprodução sociometabólica da sociedade, essas formas essenciais incorporam 

tanto os seres sociais, como também as imbricadas e cada vez mais complexas 

condições intelectuais, morais, culturais e materiais. Entre algumas dessas 

condições apontadas por Mészaros (2011) estão: 

• a atividade de reprodução biológica se regularia conforme a 

possibilidade de sustentabilidade da população, em consonância 

com os recursos disponíveis, de forma mais ou menos espontânea; 

• a regulação dos processos e instrumentos de trabalho e das 

empresas produtoras, como também do conhecimento, visando a 

manutenção e o aperfeiçoamento desse processo de reprodução; 

• estabelecer relações de troca apropriadas para se adequar às 

necessidades da sociedade, otimizando recursos naturais e 

produtivos, até mesmo os culturamente produtivos; 

• “a organização, a coordenação e o controle das múltiplas 

atividades” (p. 213), cuja preservação das condições materiais  

culturais fossem asseguradas para “um processo bem-sucedido de 

reprodução sociometabólica das comunidades humanas cada vez 

mais complexas” (p. 213); 

• Com base no nível de produtividade alcançado, balizado pelos 

limites das estruturas sociais e econômicas, destinar racionalmente 

os recursos humanos e materiais, evitando que os meios de formas 

de reprodução não sejam usufruídos conforme sua capacidade 

real;  

• “a promulgação e administração das normas e regulamentos do 

conjunto da sociedade, aliadas às outras funções e determinações 

da mediação primária” (p. 213). 
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No entanto, são as mediações de segunda ordem do capital que 

determinaram a opressão do modo hierárquico e controlador de nossa sociedade 

atual, tornando as mediações de primeira ordem distorcidas, como também 

impraticáveis.  

graças às mediações de segunda ordem do capital cada uma das formas 
primárias é alterada de modo a se tornar quase irreconhecível, para adequar-
se às necessidades expansionistas de um sistema fetichista e alienante de 
controle sociometabólico, que subordina absolutamente tudo ao imperativo 
da acumulação de capital. Por exemplo, é por esta razão que, no sistema do 
capital, a meta teimosamente perseguida de reduzir os “custos de produção”, 
tanto os materiais como os do trabalho vivo e a concomitante luta contra a 
escassez mostram fantásticas realizações, de um lado, para em seguida 
anulá-las completamente de outro, criando as mais absurdas carências e 
“apetites artificiais” que para nada servem, a não ser para a reprodução, cada 
vez mais dissipadora, dessa “ordem econômica ampliada”. (MÉSZÁROS, 
2011, p. 213) 
 

Os atos praticados com o objetivo de fazer valer tais regras dilapidam a 

possibilidade de participação na tomada de decisões ou de comando da 

esmagadora maioria da sociedade, tanto no âmbito civil, como nas esferas que 

compõe o Estado. A aparente exceção se daria durante os processos eleitorais, 

momento nos quais os indivíduos teoricamente podem exercer seus direitos 

democráticos, “legitimando assim o mencionado sistema de igualdade formal e 

desigualdade substantiva, estruturalmente imposto e prejulgado pelo capital.” (p. 

214) 

Desta maneira, as mediações de segunda ordem funcionam como uma 

intervenção entre a natureza (e portanto entre as condições vitais para a 

sobrevivência) e os seres humanos, interpondo-se de forma destrutiva em 

relação às mediações primárias. Tal circunstância além de estabelecer um ciclo 

vicioso que dificilmente será quebrado, caso não se supere tanto a extração do 

trabalho excedente, como também as ligações circulares destrutivas que 

veremos a seguir, ainda oculta a questão da relação indissociável entre a 

reprodução social e a atividade produtiva, entrelaçando a busca do lucro com a 

ordem sociometabólica em andamento, mistificando e naturalizando as 

opressões e desigualdades importas pelo capital, de forma a aparentar uma 

incapacidade humana para sua transcedência. Mészaros (2011) apresenta um 

resumo dessas mediações: 

• a família nuclear como reprodutora biológica, constituindo-se como 

um “microcosmo” e associada ao “macrocosmo” social, 
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reproduzindo as leis do Estado e as próprias relações de 

reprodução estabelecidas; 

• o dinheiro, como elemento cada vez mais dominante e enganador 

no decorrer do desenvolvimento histórico12; 

• os Estados em enfrentamento uns com os outros com aparência 

de Estados nacionais autônomos, atuando por vezes de forma 

violenta e autodestrutiva, ainda que que estejam sob os interesses 

do capital13, e; 

• precisando ainda se adaptar ao incontrolável mercado mundial, 

buscando obter vantagens possíveis, mesmo no interior de 

precárias condições econômicas e eliminar os rivais, alimentando 

conflitos de proporções altamente destrutivas; 

• o trabalho, em sua forma explorada, coagida e assalariada própria 

do capitalismo, estruturalmente separado da possibilidade de 

controle neste formato de sociedade, como também “sob o capital 

pós-capitalista, onde assume a forma de força de trabalho 

politicamente dominada” (p. 180); 

E a seguir dois pontos que são fundamentais para o prosseguimento do 

estudo: 

• “os objetivos fetichistas da produção, submetendo de alguma forma 

a satisfação das necessidades humanas aos cegos imperativos da 

expansão e acumulação do capital” (p. 180) 

• e a forma desumanizadora pelo qual o capital submete a sociedade 

às exigências da ordem sociometabólica em vigor, viabilizada por 

intermédio dos “meios alienados de produção e suas 

“personificações”, pelos quais o capital adquire rigorosa “vontade 

férrea” e consciência inflexível” (p. 180) de imposição. 

 
12 Mészáros (2011) cita desde a adoração do bezerro de ouro da época de Moisés e os cambistas 
que montavam suas tendas nos templos de Jerusalém, fazendo alusão a passagens da Bíblia, 
até chegar à opressão do sistema monetário atual. 
13 José Paulo Netto (2012) em palestra transformada posteriormente em artigo intitulado Crise 
do capital e consequências societárias trata, entre outras questões, da desregulamentação 
implementada pelo grande capital, como forma de desestruturar e debilitar as proteções 
comercial-alfandegárias de países em situações mais precárias, hipertrofiando as atividades de 
cunho financeiro, tornando-as cada vez mais distantes do controle estatal-nacional. Tais ações 
são viabilizadas principalmente pelas tecnologias de comunicação e a mobilidade espaço-
temporal que possibilitam.  
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Todas essas determinações destacadas por Mészáros apontam para um 

cenário de difícil superação do sistema capitalista, indicando que uma verdadeira 

transformação socialista radical deve mirar no próprio sistema de mediações de 

segunda ordem, em sua totalidade14.  

Com propósito semelhante, pensando na perenidade do capital, José 

Paulo Netto (1981) faz o questionamento sobre como o capitalismo tem se 

perpetuado, apesar das crises, com constantes adaptações, mas sem deixar de 

ser capitalismo. Ele alude para o assunto final deste capítulo, a categoria 

reificação das relações socias, colocando-a como elemento substancial para a 

manutenção funcional do capitalismo tardio, cravada no âmago do fetichismo e 

da alienação. 

O autor, partindo do referencial marxiano, traz a reificação como uma 

“forma qualitativamente diferente e peculiar da alienação na sociedade em que 

o fetichismo se universaliza” (1981, p.75), pontuando que assim como o 

fetichismo parte da alienação (portanto, não são idênticos), de forma semelhante 

ocorre com a reificação. Então, temos todas as formas reificadas alienadas, 

embora a recíproca não se realize. A alienação, tratando do contexto da 

sociedade burguesa, configura-se com uma noção mais abrangente e complexa, 

não se limitando aos fenômenos fetichistas, tampouco aos reificados, tida como 

um 

complexo simultaneamente de causalidades e resultantes histórico-sociais, 
desenvolvendo-se quando os agentes sociais particulares não conseguem 
discernir e reconhecer nas formas sociais o conteúdo e o efeito da sua ação 
e intervenção; assim, aquelas formas e, no limite, a sua própria motivação à 
ação aparecem-lhe como alheias e estranhas. (NETTO, 1981, p. 74) 
 

 Importante lembrar que Marx aborda a respeito da alienação de forma 

mais contundente nos “Manuscritos Econômicos-Filosóficos”, no ano de 1844, já 

descrevendo o trabalho como atividade vital, diferenciando a forma de produção 

e reprodução da vida do ser social em relação aos animais, por meio da 

separação entre a capacidade de pré-ideação humana e o instinto inerente aos 

animais, atuando sob a necessidade dominante da espécie (2004, p. 84). 

 Por outro lado, a atividade humana consciente e livre (não considerando 

seu desenvolvimento na sociedade dominada pelo capital) ergue uma sociedade 

 
14 Não será possível desenvolver este tema no presente estudo. 
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objetiva, a partir do domínio e da conseguinte manipulação da natureza, 

conforme sua vontade, realizando a seguinte ação: “mesmo livre da carência 

física, e só produz, primeira e verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] 

a ela (...) o homem se defronta livre [mente] com o seu produto.” (MARX, 2004, 

p. 85). O ser social tem a habilidade de produzir conforme todas as espécies e 

“sabe considerar, por toda a parte, a medida inerente ao objeto; o homem 

também forma, por isso, segundo as leis da beleza.” (MARX, 2004, p. 85) É 

dessa forma, como já vimos anteriormente, que o homem suplanta a capacidade 

dos animais, constituindo-se como ser genérico, alcançando o patamar da 

universalidade e da liberdade, a medida que se encontra como sujeito possuidor 

de sua atividade consciente.  

 Tem-se então a transformação da natureza e a do próprio homem por 

meio do trabalho e a partir da transmutação dos objetos e das forças da natureza 

chega-se aos objetos humanizados, resultado da ação do ser social. Segundo 

Marx, “o produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal 

(sachlich), é a objetivação (Vergengenständlichung) do trabalho. A efetivação 

(Verwirklichung) do trabalho é a sua objetivação” (ibidem:p.80). Essa é uma 

condição essencial para a universalidade do trabalho, que carrega 

intrinsicamente o instante da alienação, pois é neste momento, quando positivo, 

que o ser social entra em contato e conexão com o produto do seu trabalho, 

como também com outros homens.  

Dessa maneira, a forma genérica assumida especificamente pelos seres 

sociais só se concretiza quando acontece o exercício da atividade laboral 

conjunta dos homens, como também pela manifestação de suas forças 

genéricas, o que a priori só se efetiva sob a alienação. Isso quer dizer que a 

alienação independe das formas de sociabilidade, considerando-a como 

iminente para a objetivação do trabalho, reafirmando, quando positiva. 

 No entanto, o estranhamento ou o trabalho estranhado, nas palavras de 

Marx, “inverte a relação a tal ponto que o homem, precisamente porque é um ser 

consciente, faz da sua atividade vital, da sua essência, apenas um meio para 

sua existência. (ibidem:p.85). Se temos então a efetivação do trabalho pela sua 

objetivação, é no sistema capitalista que ocorrerá o inverso, a desefetivação do 

trabalhador e a objetivação como “perda do objeto e servidão ao objeto, a 

apropriação como estranhamento (Entfremdung), como alienação 
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(Entäusserung).” (ibidem:p.80) É neste estágio do sistema produtivo instituído 

pelo capital, quando o trabalho assume uma concepção particular, pautado pela 

divisão do trabalho, que o produto se desassocia do trabalhador, tornando-se 

alheio e, consequentemente, estranho a ele.   

 Esse fenômeno, conforme as concepções de Marx, afeta a vida da classe 

que vive do trabalho (predominantemente) em quatro pontos: o estranhamento 

do homem com a natureza; de sua atividade produtiva – aparecendo somente 

como um meio de satisfação de carências, para manutenção do corpo físico -; o 

estranhamento de sua própria essência espiritual, próprio da essência humana 

e, por fim, do homem com o próprio homem, como consequência do 

estranhamento do “produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser 

genérico”. (MARX, 2004, p. 85) 

 Em uma passagem marcante do pensamento há uma síntese do que se 

torna a realidade concreta do trabalhador: 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza ele produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se 
torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 
valorização do mundo dos coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 
a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 
geral. (MARX, 2004, p. 80) 
 

 São nessas condições sócio-históricas, em que o trabalhador se aliena de 

seu produto, no qual este apresenta-se independente de quem o produziu que 

se constrói o fenômeno do fetichismo. Segundo Netto (1981), “o fetichismo 

implica a alienação (...), o que ele instaura, entretanto, é uma forma nova e 

inédita que a alienação adquire na sociedade burguesa constituída” (p. 75). 

 Marx no Livro I d´O Capital dedica o final do capítulo 1 para tratar 

especificamente do caráter fetichista da mercadoria, assim como o misticismo 

que a acompanha. Netto nos alumia a respeito do “giro rotundo” que a 

formulação marxiana vivencia nesta época, pois parte da perspectiva ontológica, 

capturando as relações da sociedade a partir do modo de produção, em um 

determinado período histórico, apreendendo a totalidade o sistema social.   

 É a partir das análises do produto do trabalho que surge o questionamento 

sobre o caráter enigmático do resultado desta ação, portanto, da mercadoria. A 

resposta para Marx é evidente, surge da própria forma-mercadoria e explica esta 

encruzilhada da seguinte maneira: 
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A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual 
objetividade de valor dos produtos do trabalho; a medida do dispêndio de 
força humana de trabalho por meio de sua duração assume a forma da 
grandeza de valor dos produtos do trabalho; finalmente, as relações entre os 
produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu 
trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do 
trabalho. O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, 
simplesmente no fato de que ela se reflete aos homens os caracteres sociais 
de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do 
trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por 
isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total 
como uma relação social entre os objetos, existente à margem dos 
produtores. (MARX, 2017, p. 147) 
 

 O caráter fetichista é intrínseco à produção das mercadorias, 

despontando como uma característica própria de uma sociedade que tem o 

trabalho como forma social voltado particularmente à produção mercadológica. 

Este processo se consubstancia mediante a troca dos produtos, momento no 

qual dá-se o contato social. Importante salientar que é a coletividade dos 

trabalhos individuais que formam o trabalho social total, no entanto, aqueles só 

realmente se efetivam como elos mediante o processo de troca dos produtos 

privados e é por meio deste encadeamento que se estabelece também a relação 

entre produtores.   

 Este patamar no qual o valor de troca aparece em pleno desenvolvimento 

só se concretiza em um contexto no qual os produtos com valor de uso já são 

produzidos com o objetivo de serem trocados, ou seja, o valor da mercadoria é 

concebido antecipadamente para um determinado fim. Esta afirmação se 

respalda no seguinte trecho: “somente no interior de sua troca os produtos do 

trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua 

objetividade de uso, sensivelmente distinta” (MARX, 2017, p. 148) 

 Deste ponto em diante o produto do trabalho assume “um duplo caráter 

social”, pois os produtores ao colocarem em prática seu trabalho precisam 

“satisfazer uma determinada necessidade social e, desse modo, conservar a si 

mesmos como elos do trabalho total, do sistema natural-espontâneo da divisão 

social do trabalho”, (MARX, 2017, p. 148) como também agora o seu produto só 

tem valor se for possível trocá-lo, em uma relação de equivalência. 

 Tanto a aparência objetiva do trabalho social, quanto o misticismo e sua 

expressão fantasmagórica se desvelam:  

 Os homens não relacionam entre si seus produtos de trabalho como valores 
por considerarem essas coisas meros invólucros materiais de trabalho do 
mesmo tipo. Ao contrário. Porque equiparam entre si seus produtos de 
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diferentes tipos de troca, como valores, eles equiparam entre si seus 
diferentes trabalhos como trabalho humano. (...) O valor converte, antes, todo 
produto do trabalho num hieróglifo social. (MARX, 2017, p. 149) 
 

 São essas relações fetichizadas que trazem para o interior da sociedade 

a inversão da conduta, da atitude, do comportamento do ser social:  

as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que 
elas são, isso é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em 
seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e 
relações sociais entre coisas” (MARX, 2017, p. 148)   

  

Netto (1981) situa a total dominação da vida do trabalhador no capitalismo 

tardio, pontuando que as etapas anteriores do estabelecimento do monopólio 

avançado, portanto, durante o capitalismo comercial e o industrial-concorrencial 

ainda havia a possibilidade do mínimo de mobilidade no que tange a autonomia 

e o domínio próprio sobre as decisões.    

 A vida social a partir deste momento histórico (prolongado até a 

atualidade) torna-se subjugada pela organização capitalista, permeando a 

totalidade da existência, “a manipulação desborda a esfera da produção, domina 

a circulação e o consumo e articula uma indução comportamental que penetra a 

totalidade da existência dos agentes sociais particulares” (NETTO, 1981, p. 81) 

 A autonomia que o indivíduo anteriormente dispunha se esfacela perante 

“um difuso terrorismo psico-social [que] se destila de todos os poros da vida” 

(NETTO, 1981, p. 81), nem mesmo os terrenos outrora privativos como as 

questões referente à família e ao ambiente doméstico, os gostos particulares, o 

erotismo, os momentos de descanso, a criatividade e tantos outros âmbitos que 

compõe um ser humano, foram capazes de escapar, convertendo-se em “limbos 

programáveis” (NETTO, 1981, p. 82). 

 Toda a existência passa a ser modelada conforme os padrões e a lógica 

inexorável do sistema capitalista, organizado em razão da grande indústria, seja 

no sentido macro da sociedade, quanto das pequenas organizações sociais, 

submetida às institucionalizações, às burocracias, aos ritmos implacáveis, às 

hierarquias, enfim, a tudo que rege o funcionamento “adequado” da produção.  

 Netto, por meio de uma dura crítica registra as seguintes palavras: 

Sob o salariato não se encontra apenas mais a classe operária, mas a 
esmagadora maioria dos homens; a rígida e extrema divisão social do 
trabalho subordina todas as atividades, “produtivas” e “improdutivas”; a 
disciplina burocrática transcende o domínio do trabalho para regular a vida 
inteira de quase todos os homens, do útero à cova. E mais, fenômeno 
peculiaríssimo: a visibilidade do poder opressivo (...) se esvaneceu – ele é 
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tanto mais eficiente em suas manifestações econômicas, sociais, políticas e 
culturais quanto menos é localizável; mais funciona, menos é identificável. A 
ubiquidade deste poder, desta weberiana autoridade “racional” e sem rosto, 
se instala nos trilhos por onde escorre o cotidiano” (NETTO, 1981, p. 82-83) 
 

 A sociedade burguesa realiza um feito até então inédito, promove 

alterações qualitativas nas relações sociais. A base pela qual ela se construiu, 

sob o império da mercadoria e, ou seja, baseada em relações mercantis, a 

medida que se universalizou, transformou também a forma de eflorescência das 

relações entre os homens.  

O fetichismo que outrora se limitava à mercadoria expande-se para todas 

as trocas humanas, a coisificação apontada por Marx, isto é, as relações socias 

transformadas em coisa pautadas pela forma mercadoria passam a ter “o caráter 

das objetivações humanas: elas se coagulam numa prática social que os agentes 

socias particulares não reconhecem como sua” (NETTO, 1981, p. 85).    

Mészáros, na obra Para Além do Capital, traz exemplos catastróficos de 

como o capital pode agir da forma mais desumana, quando visa reafirmar seu 

domínio absoluto sobre as vidas de homens e mulheres em caso de não se 

adequarem ao contínuo impulso por acumulação. Ele cita quatro acontecimentos 

históricos devastadores para a humanidade: a Primeira Guerra, o Holocausto 

instaurado pelos nazistas, os campos de trabalho de Stálin e as bombas 

atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Semelhantemente aos tentáculos espraiados pela vida cotidiana, se dá a 

isenção do capital em relação à culpa e responsabilidade do extermínio em 

massa, de forma que mesmo as questões mais problemáticas são apresentadas 

longe de um pudor mínimo de crítica. Esta forma de indução obteve respaldo 

entre alguns dos maiores pensadores da era do capital, como Hegel, que teve 

sua filosofia influenciada negativamente em todos os níveis, manipulando os 

processos materiais apontados conforme os interesses da “apologética social”. 

Sendo assim, “dada sua condição de fato material, eles de originariam da 

absolutamente inquestionável, acima de tudo, incensurável, autodeterminação 

da Ideia em si, conforme o “princípio” e a “categoria” (...) [d]os fatos em questão. 

(2011, p. 186) 

 Esta distorção da realidade acentuou-se de tal maneira, deturpando e 

desfigurando os valores humanos, que até o armamento moderno, consequência 

da expansão global da tecnologia capitalista, dirigido ao extermínio em massa 
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de grupos específicos foi tido como uma “necessidade ideal”, adequada à 

“racionalidade do real”. Segundo Mészáros, esta “lógica oculta da tendência 

atual do armamento moderno” representa “a destruição verdadeiramente 

impessoal de toda a humanidade” (ibidem: p. 187), apoteose da reificação 

capitalista em que tudo penetra, em sua total frieza e indiferença em relação a 

todo referencial e necessidades humanas.     

 Ricardo Antunes (2018), traz a questão do estranhamento e da reificação 

para a contemporaneidade do capital, analisando desde teoria taylorista do 

trabalho como também de Ford, afirmando que ambos os sistemas cultuavam 

“um certo desprezo ao saber operário”, até chegarmos ao Toyotismo. Neste 

processo, principalmente após a crise estrutural da década de 1970, o 

capitalismo pela necessidade constante de se reinventar, acabou por implantar 

profundas mudanças no processo de produção e trabalho.  

 Resultante deste novo momento das empresas que o autor chama de era 

da “flexibilidade liofilizada”, a força de trabalho passou por um processo de 

flexibilização da estrutura produtiva, de terceirização, do trabalho em equipe e 

da aparente aproximação entre trabalhadores e empresa por meio de métodos 

participativos, como foco na intensificação do trabalho, e no envolvimento das 

capacidades mais intelectualizadas (portanto, qualitativas) destes trabalhadores 

e trabalhadoras. Este caminho acabou por tornar o trabalho 

mais desregulamentado, mais informalizado, mais intensificado, gerando 
uma dissociabilidade destrutiva no espaço de trabalho que procura dilapidar 
todos os laços de solidariedade e de ação coletiva, individualizando as 
relações de trabalho em todos os espaços onde essa pragmática for possível. 
(...) a empresa da flexibilidade liofilizada acabou por engendrar novos e mais 
complexificados mecanismos de interiorização, de personificação do 
trabalho, sob o “envolvimento incitado” do capital, incentivando o exercício de 
uma subjetividade marcada pela inautenticidade. (ANTUNES, 2018, p. 105) 
 

O que o ocorre é a ainda maior naturalização dos processos de 

estranhamento, fazendo com que a classe trabalhadora tenha um caráter ainda 

mais obediente e subserviente ao capital, no entanto, com menos resistência. 

Antunes afirma que este processo interativo aprofunda a reificação, 

“distanciando a subjetividade operária do exercício de uma atividade autêntica e 

autodeterminada.” (ANTUNES, 2018, p. 106) 

Decerto, todas essas complexidades não atuam de forma homogênea na 

sociedade, afetando de modo distinto a parcela que exerce o trabalho intelectual 

e os substratos mais fragilizados. O que se tem hoje é um cenário de 
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instabilidade cotidiana, marcada pela precarização dos direitos trabalhistas (e 

em geral), por trabalhos intermitentes, como também pelo acentuado 

crescimento do desemprego estrutural. O resultado desta reificação intensificada 

é a brutalização e desumanização, que não nos enganemos, atinge a totalidade 

do trabalho social. 

Não é a toa que em pleno século XXI, conforme aponta Antunes (2018), 

exista uma massa avassaladora de trabalhadores e trabalhadoras que vivem 

exclusivamente do trabalho assalariado e/ou informal para sobreviver e se 

deparam, cada vez mais, com “situações instáveis, precárias, ou vivenciam 

diariamente o flagelo do desemprego.” (p. 26) Ao passo que o contingente de 

trabalhadores cresce, há uma redução também crescente de emprego, aumento 

significativamente o número de pessoas pauperizadas. 
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Capítulo 2 

 

O início, os confins, e o meio histórico 

 

Com efeito, as heteras nós as temos 

para o prazer, as concubinas para o cuidado diário 

do corpo, mas as esposas para que tenham filhos 

legítimos e mantenham a guarda fiel da casa. 

(Apolodoro)15 

 

A epígrafe datada do século IV a.C. já revela que certos ditames pesam 

sobre os ombros (ou corpos inteiros) das mulheres por mais de 230 séculos. 

Este discurso apresenta uma imagem bastante realista da vida cotidiana de 

Atenas. A mensagem do texto permite elaborar uma concepção sobre a vida 

privada de uma cortesã e suas dificuldades para sobreviver em uma sociedade 

que, embora permitisse comportamentos divertidos, era marcada por regras e 

limites difíceis de transpor. Entre as linhas de um discurso que não compactua 

com o modo de viver de uma cortesã e outras linhas que contrariamente pedem, 

por meio de uma carta, a presença delas em terras recém descobertas, passam-

se aproximadamente 1800 anos. Observe-se que a centralidade do assunto é a 

mesma: as prostitutas. Esta carta escrita pelo padre Manuel da Nóbrega, datada 

em 1549, pedia à Colônia que fossem enviadas para o Brasil “mulheres órfãs e 

de toda qualidade, até meretrizes”, a fim de cumprir com a determinação de El 

Rei – João III - para povoar as terras de cá. (Teles, 2017, p. 28).  

Um outro motivo refere-se ao que Euclides da Cunha citou em seu 

clássico “Os Sertões”, quando descreve trechos da carta enviada pelo padre: 

“definiu bem o fato, na célebre carta ao rei (1549) em que, pintando com ingênuo 

realismo a dissociação dos costumes, declara estar o interior do país cheio de 

filhos de cristãos, multiplicando-se segundo os hábitos gentílicos.” (CUNHA, 

1984, s/p). O que o autor retrata era o preocupante crescimento de indígenas 

grávidas de portugueses, o receio da miscigenação e como isso afetaria a 

composição destas terras recém invadidas. 

 

 
15 APOLODORO. Contra Neera [Demóstenes] 59. Tradução de Glória Onelley. Universidade de 
Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 2011. Heteras era um termo associado 
a cortesãs. Esta passagem encontra-se na página 127 do livro acima referido. 
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2.1 Breves aspectos da prostituição no mundo 

 

Mesmo antes de todos esses acontecimentos, os primeiros registros 

sobre a prostituição aparecem de datas longínquas, e incontestavelmente, a 

história das civilizações tem como companheira inseparável a prostituição 

feminina. Com diferentes noções e diferentes papéis ao longo dos séculos, a 

prostituição foge de uma construção única e estanque. Conforme Roberts 

(1998), as Prostitutas Sagradas do Período Primitivo - ou o que se convencionou 

chamar de Idade da Pedra - eram mulheres que praticavam ritos sexuais, 

adoradas como a Grande Deusa, criadora (e destruidora) da força da vida e, 

ocupavam a centralidade das atividades sociais. Esses ritos foram incorporados 

às primeiras civilizações, no entanto, suas concepções e práticas foram 

gradativamente ressignificadas, chegando à noção que se tem atualmente. 

Datam do período Paleolítico gravuras e estátuas que retratavam as 

mulheres a partir de simbologias que não se limitavam a representar a fertilidade 

ou a maternidade, denotavam “um princípio ontológico abrangente, ela abarcava 

tudo e, desse modo, expressava o poder original que animava o universo e toda 

a natureza. (ROBERTS, 1998, p. 20). Figura muito semelhante ao que temos 

hoje como a compreensão de Deus no conceito cristão.  

 No entanto, a divisão entre esposas e prostitutas não tarda a chegar. O 

processo não se realizou de forma abrupta, mas como uma transição do poder 

do homem para a mulher. Na Suméria por volta de 2000 a.C., surgiram as 

primeiras leis de segregação entre as mulheres, que se ajustaram aos padrões 

comportamentais esperados das moças boas, doces e obedientes como as 

esposas, e as com autonomia sexual: as prostitutas. (Roberts, 1998) 

 À medida que o poder patriarcal e a igreja se expandiam, dois fenômenos 

se intensificavam: o abismo entre as mulheres boas e más e a opressão em 

relação ao trabalho das prostitutas. Tanto que em 1100 a.C. os assírios 

elaboraram prescrições de conduta que tinham como punição 50 chibatadas e 

piche derramado sobre suas cabeças, para as prostitutas que se vestissem de 

forma semelhante às mulheres casadas. 

A civilização grega, no período governado por Sólon em VI a. C. passava 

por um processo de transição no qual somente a esposa poderia propiciar um 

herdeiro legítimo ao marido, diferente do que vinha acontecendo até então, já 



60 
 

que a família tinha um conceito ampliado composta por várias esposas e 

concubinas. Como forma de implementar esta nova conformação, foi introduzido 

um amplo programa de leis que determinava e regulamentava o lugar de cada 

mulher na sociedade ateniense, considerando uma divisão precisa: ou eram 

esposas, ou eram prostitutas. Não havia espaço para mulheres que quisessem 

ter autonomia ou sem a presença do controle masculino. Atento ao crescimento 

e aos bons ganhos destas mulheres, institui ao Estado a responsabilidade pela 

administração dos bordéis. Os lucros foram tão significativos que possibilitaram 

ao governante financiar o exército e construir o Porto de Pirineus. Muitas dessas 

mulheres eram escravizadas, provenientes de guerras asiáticas, outras eram 

compradas no mercado público pelos representantes do Estado. A situação era 

precária, “as mulheres viviam em condições pavorosas, em moradias apertadas 

e insalubres parecendo celas.” (ROBERTS, 1998, p. 36).    

 De acordo com a autora, a civilização romana desprezava qualquer noção 

de convenção moral ou sexual e por este período ela afirma que a vida era barata 

e o sexo mais ainda. O intenso processo de urbanização alinhado ao crescente 

número de indivíduos tido como posse das classes dominantes oportunizou um 

acentuado crescimento da prostituição. Diferentemente da Grécia, não havia 

qualquer estigma que se relacionasse às prostitutas, de modo geral, as 

trabalhadoras eram aceitas com naturalidade. A segmentação por classe, no 

entanto, se intensificou, dividindo-as em meretrices, prostitutas da classe baixa 

que precisavam de registro, pagavam impostos e eram proibidas de trajarem 

certas roupas e as prostibulae – Termo que originou a palavra prostituta -, 

pertencentes às classes altas. Entre as prostitutas das classes baixas, havia uma 

série de segmentações de trabalho, associando a prostituição a outras 

atividades, como confeiteiras, garçonetes e carpideiras de funeral.  

Com a queda do Império Romano, ascendia junto ao cristianismo uma das 

imagens mais icônicas ligadas à prostituição, a figura de Maria Madalena    

Recordemos que uma das mulheres mais julgadas de todos os tempos era 

considerada uma pecadora, uma prostituta que depois se regenerou, essa é a 

história de Maria Madalena. E até hoje esse enredo que se espera ouvir a 

respeito de todas as mulheres que se prostituem, a purificação por meio do 

casamento, da absolvição de um homem ou do arrependimento. Pouco ou nada 

importa que ela tenha sido uma das mais devotas seguidoras de Cristo, a 
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primeira a ver a tumba vazia e ser testemunha da ressurreição16. A imagem que 

Maria Madalena carrega é da prostituta.  

 A história desde então guarda muitas semelhanças com o que 

observamos até os dias de hoje, entre avanços e retrocessos na situação, 

principalmente econômica, destas mulheres. Se por um período as prostitutas 

foram as párias do sistema feudal, chegando a ter o estupro contra elas 

descriminalizado, neste mesmo modo de produção a prostituição com altos 

salários passou a ser gerida pelo Estado francês, reconhecida oficialmente como 

um serviço público, a fim de servir como “um remédio útil contra a turbulência da 

juventude proletária, que podia desfrutar na Grande Maison — como era 

chamado o bordel estatal” (FEDERICI, 2017, p. 105), além de um artifício contra 

a homossexualidade efervescente da época. Ainda neste mesmo período da 

Idade Média, após ter sido oficialmente aceita,  

a situação se inverteu. Num clima de intensa misoginia, caracterizada 
pelo avanço da Reforma Protestante e pela caça às bruxas, a 
prostituição foi inicialmente sujeita a novas restrições e, depois, 
criminalizada. Por todas as partes, entre 1530 e 1560, os bordéis 
urbanos foram fechados e as prostitutas, especialmente aquelas que 
trabalhavam na rua, severamente penalizadas: banimento, flagelação 
e outras formas cruéis de reprimendas. (FEDERICI, 2017, p. 185-186) 

 

 Avançando um pouco mais na história, no contexto da Revolução 

Industrial e da Revolução Francesa entre o século XVIII e o século XIX, as 

mulheres trabalhadoras que não conseguiam se empregar nas fábricas ou 

ganhavam salários insuficientes para sua subsistência ou ficavam dependentes 

dos salários mais altos de seus parceiros masculinos ou encontravam na 

prostituição uma forma de suplementar seus ganhos. A ascensão da burguesia 

mais uma vez legitimou o lugar de cada mulher, estabelecendo o que ficou 

conhecido como família nuclear burguesa, baseada no controle da sexualidade 

feminina, na monogamia e na herança patriarcal. Para as prostitutas ainda 

cabiam os adjetivos habituais: necessárias e sujas. 

 O abuso sexual de meninas jovens e crianças foi um traço marcante desta 

época, Roberts (1998) aponta para uma questão intrínseca aos valores 

hipócritas da burguesia: 

A moralidade burguesa, com sua insistência em que suas mulheres 
fossem sexualmente “puras”, canalizaram a fantasia masculina para a 

 
16 Estas passagens constam nas histórias bíblicas a respeito da vida de Jesus. 
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defloração; isto, associado ao medo de doença venérea, tornava a 
“prostituta virgem” o produto mais procurado do mercado do sexo. 
(ROBERTS, 1998, p. 238) 
 

Já em meados do século XIX, a partir de teorias amplamente aceitas, mas 

sem qualquer cunho científico realmente reconhecido, Cesare Lombroso 

afirmava que a prostituta apresentava desenvolvimento retardado, “era uma 

relíquia de um estágio anterior da evolução humana: mentalmente 

subdesenvolvida, fisicamente deformada e subumana.” (ROBERTS, 1998, p. 

272). Esta concepção foi tão difundida que mesmo em 1952, a Livre Docente de 

Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Esther de 

Figueiredo Feraz, afirmou durante uma Conferência realizada na Semana de 

Estudos Policias, que as mulheres entravam na prostituição (salvo exceções) 

“pelo insuficiente amadurecimento psíquico (menoridade), por anormalidade 

físicas ou mentais, (...) por falta de educação intelectual, moral e profissional”. 

A partir do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a 

Revolução Russa, a Grande Depressão, a ascensão do Fascismo e do Nazismo 

faz com que o trabalho sexual e a indústria do sexo fossem deslocados para um 

segundo plano nas discussões. Neste cenário de modernidade, abrem-se 

espaços para a busca da autonomia há tanto almejada pelas mulheres, 

pequenas revoluções que vão incidir coletivamente, inclusive na vida das 

prostitutas. Os movimentos feministas tiveram grande influência neste processo, 

buscando reiteradamente direitos que outrora haviam sido negados ao público 

feminino, podendo citar a atividade sexual pertencente a uma necessidade 

biológica (assim como os homens vem afirmando ao longo da história), e a 

superação da opressão masculina, principalmente no que tange o controle da 

sexualidade. É partir deste conjunto de fatores que a organização de prostitutas 

vem se consolidando, por meio da formação de associações construídas pelas 

próprias prostitutas, em parceria com mulheres que se alinham a suas 

compreensões enquanto trabalhadoras sexuais, assim como por homens e 

transexuais.  

A compreensão da complexidade da prostituição, que perpassa temas 

que remetem à economia, domínio da sexualidade, racismo e colonialismo, vai 

pautar a forma de pensar destas pessoas, que vislumbram as questões 

concernentes às prostitutas como de toda a sociedade. (Osborne, 1991). Neste 
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sentido, Carol Leigh pontua 4 datas emblemáticas para o movimento de 

prostitutas em âmbito internacional17. A primeira em 1915, no Canadá, onde a 

ex-prostituta Maimie Pinzer abre a Montreal Mission for Friendships Girls, um 

apartamento no qual as profissionais do sexo18 poderiam se reunir. Algumas 

décadas depois, em 1972, quando, mais ou menos no mesmo período que 

começam os movimentos no Brasil, profissionais do sexo na França, em Lyon 

iniciam na Europa um movimento por direitos e três anos mais tarde, em 02 de 

junho de 1975 consagrou-se o Dia da Prostituta, um importante marco para a 

categoria. O emblemático deste dia foi a ocupação que 150 prostitutas fizeram 

na Igreja Saint-Nizer, en Lyon. Suas pautas iam desde a cobrança de multas, 

prisões até a contestação de assassinatos que nem ao menos foram 

investigados. A ação foi completada por 2000 prostitutas que percorreram as 

ruas distribuindo informativos com denúncias de perseguição policial, impedindo-

as de trabalhar. 

De acordo com Roberts (1998), é neste período da década de 1970, na 

efervescência dos movimentos sociais em defesa dos direitos de prostitutas e da 

proposta de ressignificação do trabalho sexual, que surge a expressão 

"trabalhadores do sexo" ou "profissionais do sexo", como modo de aludir àqueles 

que exercem suas atividades no comércio ou na indústria do sexo. 

Já no século XXI, o movimento Sex Workers Rights apresenta o guarda-

chuva vermelho como um símbolo mundial dos direitos das profissionais do sexo 

e mais recentemente, em 2016, a Anistia Internacional publicou sua política e 

pesquisa sobre a proteção dos direitos das profissionais do sexo, um documento 

bastante completo, recomendando que o trabalho sexual seja descriminalizado, 

reconhecendo os altos índices de abuso cometidos contra os direitos humanos 

de pessoas que exercem a prostituição, além de indicar para série de propostas 

para que o Estados adotem a fim de respeitar, proteger e realizar os direitos 

humanos destas pessoas. Em linhas gerais, a política aborda a seguinte 

questão: 

la marginación que las trabajadoras y los trabajadores sexuales 
pueden sufrir a causa de su género y/o de otros aspectos de su 
identidad o condición, las personas que se dedican al trabajo sexual 
también son frecuentemente censuradas, juzgadas y culpadas por 

 
17 As informações estão presentes n´O Livro do Feminismo. 
18 Carol Leigh usou este termo a primeira vez em uma conferência realizada em 1970, com o propósito 
de garantir mais dignidade às trabalhadoras do sexo do que o termo prostituta. 
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considerarse que transgreden las normas sociales o sexuales y/o los 
estereotipos de género a causa de su participación en el trabajo sexual. 
La estigmatización y la penalización del trabajo sexual obligan 
habitualmente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a actuar 
en los márgenes de la sociedad, en entornos clandestinos y peligrosos, 
sin apenas recurso a la seguridad o la protección del Estado. A 
consecuencia de ello, estas personas se enfrentan a un mayor riesgo 
de violencia y abusos, y esos delitos de que son víctimas a menudo no 
se denuncian, investigan ni castigan, lo que ofrece impunidad a sus 
autores. (ANISTIA INTERNACIONAL, 2016, p. 02) 
 

Segundo ela, há um grupo de ativistas que busca a emancipação, 

reivindicando a autonomia do próprio corpo, para que possa fazer as escolhas 

que mais convém. Ao lado desse movimento estão as feministas da terceira e 

da quarta onda e as sexo-positivas, que defendem os interesses das 

profissionais do sexo. Já do lado oposto estão as que não enxergam relação 

entre feminismo e trabalho sexual. A estadunidense Kathleen Barry e a inglesa  

Julie Bindel definem o trabalho sexual como “estupro pago”. Já as conterrâneas 

de Barry, Margo St James e Norma Jean Almodovar militam para que essa 

mulheres garantam um status de legitimidade no mercado de trabalho.   

 

2.2 Breves aspectos da prostituição no Brasil 

 

No início do capítulo foi citado que a prostituição foi compreendida de 

diferentes formas ao longo dos séculos, no entanto, não se pode afirmar o 

mesmo para o Brasil. Seja em relação à carta enviada nos primeiros momentos 

dos portugueses em terra brasileiras, como em dicionário datado de 1789, as 

definições a respeito das prostitutas já estavam bem estabelecidas. Vejamos: 

para meretriz, “fi f. a mulher, que devaffa a fua honeftidade por máo preço: puta: 

mulher dama, marota, porca”; puta, “f. f.  (do Ital.,, puta„ donzella, moça honefta. 

§ Mulher, que devaffa a honra e pecca contra a caftidade com homem que náo 

he feu marido”; rameira, f. f. meretriz, puta,, não há geração fem rameira, ou 

ladrão”. (BLUTEAU, SILVA, 1789, p. 76). Os sentidos não apenas se associam 

às questões de pagamento por serviços sexuais, como principalmente colocam 

qualquer mulher que tivesse relações sexuais fora do casamento no mesmo 

patamar. A linha que separava a moça casta para a meretriz era tênue e estava 

diretamente relacionada ao casamento e aos costumes que os portugueses 

trouxeram com eles. 
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A vinda de colonizadores para o Brasil ocorreu no contexto mercantilista, 

durante expansão ultramarina europeia. Neste mesmo período foram 

descobertas as ilhas do Cabo Verde, Açores e Madeira e efetivada a ocupação 

da costa africana, caracterizando um período histórico de intensa empreitada 

comercial dos países da Europa a partir do século XV. (NOGUEROL; 

ZAMBERLAN, 2013). Este processo de expansão internacional abrange também 

a sobreposição dos valores burgueses em relação aos povos que habitavam as 

terras recém-descobertas. Basta recordar que logo nos primeiros anos de 

colonização brasileira, os portugueses, principalmente por intermédio dos 

jesuítas que tinham como missão tornar os “selvagens” em cristãos, implantaram 

uma descaracterização dos povos indígenas, submetendo os homens ao 

trabalho escravo e as indígenas “como esposas, concubinas ou empregadas 

domésticas”. (TELES, 2017, p. 27) 

O mesmo se tem em relação à prostituição, e como comprovação, além 

da carta do padre Manoel da Nóbrega, Roberts (1998) aponta que a expansão 

marítima trouxe a reboque a disseminação do comércio sexual para a América, 

dando indícios que o equivalente tenha acontecido no Brasil. Não seria 

surpreendente que essas mulheres realmente viessem para terras novas, muito, 

porque como explica Federici (2017), os ganhos femininos correspondiam a um 

terço do salário masculino, fato que seguramente foi responsável pelo gigante 

crescimento da prostituição nesse período, seguido por um empobrecimento 

generalizado da classe trabalhadora. 

Para a compreensão do processo implementado no Brasil é importante 

ter em mente que a Europa Medieval era dominada pelos valores cristãos e 

burgueses e, neste sentido, tinha como base a propriedade privada, a sociedade 

estratificada em classes e a proteção da família nuclear. Isto significava separar 

em locais muito bem definidos a esposa da prostituta, além de submeter as 

esposas e filhas a uma série de normas que visavam regrar o comportamento e 

punir severamente as que não se adequassem às imposições patriarcais e 

religiosas. Foram esses os princípios desdobrados pelos portugueses, 

condizentes com o projeto de exploração pretendido da Metrópole para com a 

colônia, no entanto, eram incompatíveis com as aspirações de povoamento. 
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Por isso a importância de trazer em um primeiro momento as prostitutas. 

Ainda que seu comportamento não fosse conveniente aos preceitos morais e 

cristãos, adequava-se bem aos objetivos da Coroa em duas finalidades: mitigar 

a incontrolável miscigenação e simultaneamente povoar as terras, como também 

acalmar os ânimos dos homens que para cá vinham sozinhos. Neste período 

embrionário da história brasileira, raras eram as mulheres “de família” que para 

cá vinham, resultando em uma desproporção no número de homens e mulheres 

propícias ao matrimônio, algo em torno de uma mulher branca a cada 20 

habitantes. Contraditoriamente, a mesma Igreja que solicitou a vinda das 

(excomungadas) meretrizes, era a responsável por intensificar as atitudes 

condenatórias em relação à sexualidade das mulheres e, sobretudo, de 

identificar as prostitutas como “luxúria miserável da carne (...) encarada como 

uma espécie de dreno, existindo para eliminar o efluente sexual que impedia os 

homens de se elevar ao nível do seu Deus” (ROBERTS, 1998, p. 84-85). Desta 

forma, a autora assinala a vitória da Igreja: condenando as relações sexuais e 

ainda aceitando a prostituição como um mal necessário.       

Portanto, na época do Brasil colônia a mulher poderia ser caracterizada 

com qualquer função hierárquica dentro da família, mãe, avó, filha, mas de forma 

alguma amante, ainda que se considerasse uma relação de matrimônio. Tanto 

as leis da Igreja quanto do Estado eram bastante duras, a   

vigilância inquieta de pais, irmãos, tios, tutores e à coerção informal, 
mas forte, de velhos costumes misóginos, tudo confluía para o mesmo 
objetivo: abafar a sexualidade feminina que, ao rebentar as amarras, 
ameaçava o equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a 
própria ordem das instituições civis e eclesiásticas. A toda-poderosa 
Igreja exercia forte pressão sobre o adestramento da sexualidade 
feminina. O fundamento escolhido para justificar a repressão da mulher 
era simples: o homem era superior, e portanto cabia a ele exercer a 
autoridade.” (ARAÚJO, 2017, p. 45-46) 

 

Se dessa maneira eram tratadas as mulheres consideradas de família, 

com tal controle sobre a sexualidade, não é de se surpreender o temor que as 

prostitutas poderiam causar para a moral e para os bons costumes da família 

tradicional brasileira. É evidente a divisão entre o que se espera da mulher 

privada, do ambiente doméstico, para a mulher pública, não escapando as 

mediações primordiais que moldam as relações entre monogamia e prostituição.  

 O desenvolvimento da colônia andou pareado à progressão da 

prostituição e à medida que a escravidão foi introduzida em larga escala, a 
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prática foi se tornando ainda mais rotineira. Saffioti (1975) afirma que houve um 

verdadeiro desregramento sexual durante o período escravocrata, no qual o 

homem branco da classe alta brasileira instituiu à escravidão dois sentidos: 

àquele que atendia as exigências do sistema produtivo e os serviços sexuais 

como parte integrante e irrefutável da dinâmica escravocrata por parte das 

mulheres negras escravizadas, que ainda desempenhavam o papel de iniciar os 

jovens brancos nas práticas sexuais anteriores ao casamento. A exploração das 

escravizadas se intensificava quando alugadas pelos seus senhores para que 

fossem estupradas por outros homens de semelhante ou da mesma classe 

social. Mesmo após a abolição, cessa a exploração sexual para dar início à 

prostituição da mulher negra, grande parte por motivos econômicos. A autora 

afirma que a degradação moral a que a antiga escravizada tinha sido reduzida 

também interferia no processo da prostituição, “desmistificava-se, entretanto, 

com a universalização do salariato, o fundamento econômico da prostituição” 

(SAFFIOTI, 1975, p.176). 

A castidade das mulheres brancas foi possível graças à escravidão das 

mulheres negras como também à prostituição de mulheres filhas de brancos 

pobres que não possuíam uma herança, recorrendo “ao comércio do próprio 

corpo. (...) Era este o destino de grande parte dos elementos femininos daquele 

contingente populacional economicamente instável” (SAFFIOTI, 1975 p.169).  

Ainda que o cotidiano da prostituição não evidenciasse nenhum traço de 

positividade na vida dessas mulheres, por volta do século XIX, a literatura, 

inicialmente, as retratou a partir de uma imagem romantizada, como fez José de 

Alencar em Lucíola, regenerada após largar a prostituição. A realidade começa 

a aparecer passando pela Madame Pommery, de José Maria de Toledo Malta, 

assinando com seu pseudônimo Hilário Tácito, que expõe a prostituição como 

uma questão social, retratada por meio da história das judias polacas recém 

chegadas ao Brasil no início do século XX; a prostituta carioca Isaura, 

protagonista do Beco da Fome de Orígenes Lessa. A iniciadora de jovens 

burgueses na arte da amar, vivida por Elza, mulher que ganhou as páginas da 

obra de Mário de Andrade denominada Amar, verbo intransitivo, lembrando 

também do poema “A puta”, de Carlos Drummond de Andrade. Oswald de 

Andrade e Vinicius de Moraes também dedicaram suas palavras às prostitutas. 

E como não lembrar das denúncias contra o falso moralismo de Jorge Amado no 
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clássico Gabriela, Cravo e Canela. A literatura também expressa um reflexo da 

mentalidade da sociedade sobre a prostituição. Cada obra pontuada acima 

representa importantes aspectos históricos. Ainda que de certa forma algumas 

possam chocar a moral da época, já representavam o embrião de processos 

progressivos de mudanças. No entanto, é importante considerar que na 

sociedade, tratando-se da prostituição, costumam estar em vigência 

pensamentos e concepções sociais enrijecidas pelo conservadorismo. 

Rago (1991), durante pesquisa orientada a identificar representações e 

mitologias que constituíam o imaginário do submundo identificou o interesse a 

respeito da prostituição em diferentes categorias 

Entre médicos, juristas, criminologistas, literatos e jornalistas, desde 
meados do século XIX, esteve estreitamente ligado à preocupação 
com a moralidade pública e, mais especificamente, com a definição dos 
códigos de conduta da mulher, num momento intenso de crescimento 
urbano-industrial. (RAGO, 1991, p. 19) 

 

Em pesquisa realizada em jornais disponíveis na Hemeroteca Nacional, 

no eixo São Paulo e Rio de Janeiro (estados em que o movimento de mulheres 

acumulou potência e bagagem), da década de 1950 até a década 1990, as 

menções destinadas às prostitutas brasileiras19 estão relacionadas a casos 

policiais, a deficiências morais ou culpabilizando a família (majoritariamente a 

mãe), por não zelar pelos costumes, o que culminava com a entrada de meninas 

no mercado sexual. Ou seja, ligadas aos estereótipos comuns.  

Assim como na história mundial, entre idas e vindas de significado e 

atribuições, Rago (1991) nos leva à modernidade. Já nos anos 20 do século XX, 

a prostituição passou a ser vista como um problema público, correspondendo ao 

lado negativo do progresso, intrínseco à urbanidade. A figura desta mulher 

transformou-se em um “fantasma de contenção às mulheres que pressionavam 

para ingressar na esfera pública. Os tempos tinham mudado” (RAGO, 1991, p. 

37). Era o seguinte cenário que se apresentava à imaginação: 

a prostituta foi recoberta com múltiplas imagens, que lhe atribuíram 
características de independência, liberdade e poder: figura da 

 
19 Foram encontradas quatro notícias relacionadas à prostituição internacional. Jornal última 
Hora, edição B01382, de 1964 discutia sobre o imposto que o governo alemão pretendia cobrar 
das trabalhadoras; sobre prostituição infantil na França, no Jornal Brasil (RJ), edição A00256, de 
1973; o Correio da Manhã, edição 24501, de 1973 apresentava a nova definição de “prostituição” 
na Turquia e por fim em uma publicação de 1996, do Jornal do Brasil (RJ), edição 00102 
apontava a repressão policial em relação às prostitutas implantada em Atlanta (EUA), durante os 
Jogos Olímpicos.   



69 
 

modernidade, passava a ser associada à extrema liberalização dos 
costumes nas sociedades civilizadas, à desconexão com os vínculos 
sociais tradicionais e à multiplicidade de novas práticas sexuais. Figura 
pública por excelência, podia comercializar o próprio corpo como 
desejava, dissociando prazer e amor, aventurando-se, através da livre 
troca pelo dinheiro, em viagens desconhecidas até mesmo para os 
homens dos países mais atrasados. Poderosa, simbolizava a investida 
do instinto contra o império da razão, a exemplo de Salomé, ameaça 
de subversão dos códigos de comportamento estabelecidos. (RAGO, 
1991, p.37)  
 

 Foi neste contexto distorcido e romantizado, elevando a prostituta a um 

símbolo associado aos novos tempos que, segundo a autora, já na década 

seguinte, a prostituição chegou ao ápice em várias regiões do Brasil, 

principalmente no que tange o eixo Rio de Janeiro – São Paulo. Nas cidades 

cariocas as estrangeiras eram responsáveis por compor majoritariamente a 

categoria, oriundas em particular da França e do leste europeu, no que se 

convencionou chamar de “tráfico de escravas brancas”20.   

 São Paulo, por sua vez, já tinha o proletariado urbano em plena ascensão, 

fruto da massiva migração, principalmente italiana, ultrapassando a antiga 

capital brasileira em termos econômicos e culturais. Simultaneamente ao 

aumento da prostituição, crescia o prestígio de médicos elitistas e seus 

respectivos conhecimentos sobre os corpos e as doenças, passando a ditar os 

novos códigos de conduta sexual, taxando os antigos padrões morais e sexuais 

como “ignorantes, primitivos e irracionais”. Sua influência e poderio se 

expandiam para o Estado, à medida que cargos eram ocupados no interior da 

máquina estatal por estes filhos da classe burguesa. Como seus interesses eram 

condizentes com o do Estado, o poder que exerciam espraiou-se pela vida 

pública e privada da população, chegando até a ocuparem o lugar dos padres 

no âmbito do aconselhamento de famílias tanto ricas, quanto pobres. 

 Houve então um consenso entre a classe médica sanitarista e os policiais, 

protetores do controle social e da moralização das condutas, a respeito das 

sexualidades perigosas, como uma grande ameaça e, dessa forma, buscaram 

advertir a sociedade contra as mazelas da prostituição, impregnando a 

sociedade com associações que ligavam as prostitutas a perversões sexuais, 

tratando-as como degeneradas natas e como resultado de alguma deficiência 

patológica do organismo da mulher. Assim como aconteceu em outros lugares 

 
20 Este assunto será melhor abordado no próximo item deste mesmo capítulo.  
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do mundo, inspirados pelas insanas teorias de Lombroso, “Eles dissecaram o 

corpo das prostitutas com suas investigações empíricas, ao 

produzirem teses científicas, nas quais codificaram as condutas das mulheres 

de acordo com as classificações tipológicas copiadas de médicos europeus.” 

(RAGO, 2005, p. 98).  A segregação foi outra medida adotada. Se em um 

primeiro momento, por volta da década de 1910, as prostitutas se espalharam 

pelas áreas comerciais de São Paulo, criando guetos como os do baixo 

meretrício que se concentrava no bairro do Brás, posteriormente, a partir da 

administração do interventor Ademar de Barros, houve um planejamento para 

confinamento das prostitutas, impelindo-as para o Bairro Bom Retiro.   

 Rago, contudo, enfatiza que este mundo tido como um universos para a 

entrada da modernidade deixou de existir, “um tempo em que a prostituição 

desempenhava um importante papel na vida cultural e social da cidade, ao reunir 

profissionais liberais, intelectuais, artistas, trabalhadores e boêmios” (RAGO, 

2005, p. 94).  Daí em diante, desaparece por completo a figura desempenhada 

pela prostituta no início do século, para assumir em seu lugar a alegoria de 

mulheres preguiçosas, resistentes ao trabalho e que “vendiam sexualmente seus 

corpos, porque eram pobres e não tinham capacidade para se sustentarem com 

rendas próprias, a partir de outros ofícios.” (RAGO, 2005, p. 106)   

 Questionar a ordem até então naturalizada e imposta pelo sistema 

patriarcal e capitalista compreende a grande importância do feminismo, em um 

mundo “profundamente hierárquico, autoritário, masculino, branco e excludente.” 

(RAGO, p.12, 1996). No Brasil, a contestação deste cenário ganha contornos 

mais acentuados a partir da efervescência do movimento feminista da “segunda 

onda”, influenciado principalmente pelos ideais americanos e franceses, 

engendrados entre as décadas de 60 e 70 (PISCITELLI, 2012). Padrões de 

feminilidade começaram a esboçar mudanças já nos anos de 1960, nos quais as 

mulheres passaram a ter mais acesso às universidades, maior participação no 

mercado de trabalho e uma certa liberdade sexual.  

 No entanto, embora estas ações representassem o embrião de 

transformações sociais significativas, tal modernização no padrão até então 

vigente não questionava as relações de gênero estabelecidas e complete-se a 

esta conjuntura o golpe militar iniciado em 1964, freando uma possível ampliação 

“natural” desta autonomia em curso, pois o cerceamento não se deu somente no 
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âmbito político, como também trouxe consequências para os direitos e 

liberdades individuais. (Abreu, 2014). Como exemplo é possível citar a censura 

que não passou incólume em relação às questões apresentadas pelas mulheres 

nos primeiros anos de governo ditatorial, Teles (2017) aponta a publicação 

proibida de circulação da Revista Realidade, em 1967, por se tratar de uma 

pesquisa que retratava por meio de 1.200 entrevistas a mulher brasileira, 

censurada “sob alegação de ser ofensiva à moral e aos bons costumes” (TELES, 

2017, p. 121). A repressão imposta pela ditadura foi tão ostensiva que gerou uma 

ampla resistência dos mais diversos movimentos sociais, paralelamente, o 

movimento feminista e de mulheres se organizava em prol da luta contra a 

violência misógina, pela construção e acesso à creches e infraestrutura, como 

também se dedicavam à tradução de livros que tratavam sobre métodos 

contraceptivos e as relações da mulher com seu corpo.  

Estes contrapontos foram essenciais para compreender que a luta pelo 

direito das mulheres não deveria se subordinar somente à redemocratização do 

país, mas acima desta questão deveriam denunciar a dominação sexista, 

presente inclusive no interior de partidos, sindicatos e grupos políticos. 

Experientes no campo político da esquerda, muitas dessas mulheres estavam 

voltando do exílio por conta de atuação política, não obstante alguma ainda 

traziam aproximação com o marxismo. Desta forma, “estabeleceram as 

estratégias e táticas de seu movimento, definiram que o alvo maior de sua 

preocupação deveria ser as mulheres trabalhadoras. (RAGO, 1996, p. 34) 

 Diversas ações convergiram para o fortalecimento da luta, alçando o 

movimento feminista brasileiro para a mídia, inclusive internacional. O ponto de 

destaque foi a realização do I Congresso da Mulher Paulista, em 1979 (realizado 

no Teatro Ruth Escobar) e no ano seguinte do II Congresso da Mulher Paulista, 

este último organizado por 52 entidades - note-se que nenhuma delas faz alusão 

à organização de trabalhadoras sexuais. No entanto, algumas pautas foram 

importantes para a desconstrução de temas até então sem discussão, como o 

direito ao prazer sexual e a pauta da sexualidade e o direito a decidir o que fazer 

com o próprio corpo, ponto ligado ao aborto. Estas questões eram consideradas 

de difícil abordagem por muitos grupos estarem em contato com a Igreja e por 

forças da esquerda serem ativamente contra a discussão, por tratá-la como um 

desvio à luta de classes e de importância secundária, apontando a falta de 
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moradia e a fome como assuntos mais urgentes. (Teles, 2017). Embora a 

prostituição não fosse pauta nestes grandes eventos, Piscitelli (2012) aponta o 

interesse e as reflexões em relação à temática, materializadas principalmente na 

produção do documentário Mulheres da Boca, de 1981, cujo conteúdo baseava-

se no cotidiano de mulheres prostituídas no centro de São Paulo. 

 Processo em ebulição, as manifestações feministas eram observadas 

com apreensão por conservadores e setores da dominantes da sociedade, 

preocupados com a possibilidade de perda completa da feminilidade, portanto 

uma masculinização das mulheres, como também com um descontrole total de 

sua sexualidade. Tal era o desconforto destes estratos que uma divisão 

simplista, limitada e estereotipada foi apresentada para criticar as mudanças em 

curso: a mulher feminista masculinizada abandonaria então suas funções 

predestinadas pela natureza, preparada para ultrapassar os limites do privado, 

alçando conquistas do mundo público e do outro lado estariam as prostitutas, 

desobrigadas de serem mães e esposas, ideais então impostos para uma 

adequada qualificação da mulher. (Rago, 1996) 

A organização das mulheres trouxe uma série de contribuições decisivas 

e efetivas para o processo de implementação de marcos legais e garantia de 

direitos. As mulheres prostituídas, por sua vez, além de comporem esta parcela 

da sociedade, ainda tiveram que lidar ao longo das décadas com todo 

preconceito moral e de valores pesadamente impostos pela sociedade patriarcal 

e machista, não somente devido à sua condição de mulher, como também e 

principalmente por sua condição de trabalhadora sexual. No entanto, seu 

enfrentamento vai além da defesa da dignidade pessoal e das controvérsias da 

profissão, representa a necessidade de existir, de sobreviver em meio à 

hostilidade, violência e opressão a que estão submetidas. A partir de 1964 tem 

então início um dos períodos mais duros da história brasileira. A Ditadura Militar 

trouxe com ela perseguições, violências, repressões, torturas e mortes, de forma 

que a autoridade militar obtinha o controle de todos os setores da vida nacional. 

(TELES, 2017) 

Foi neste cenário influenciado pela revolução sexual, de expansão e 

fortalecimento do movimento feminista, simultâneo à reafirmação da moralidade, 

do conservadorismo e da repressão policial que aconteceu a primeira 

manifestação pública de prostitutas conhecida no país, em 1979, “associado a 
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um conjunto de queixas contra as violações dos direitos civis” (HELENE, p. 04, 

2017). As frequentes agressões, comandadas pelo delegado José Wilson 

Richetti, visavam afastar (e banir) da área conhecida como “Boca do Lixo” 

pessoas que prestavam serviços sexuais, como também travestis e 

homossexuais, culminando no assassinato de uma travesti e de uma mulher 

grávida. O repúdio e a indignação compartilhados por travestis, prostitutas e 

demais pessoas que não compactuavam com a brutalidade, como também as 

que vinham sofrendo impactos negativos em seus negócios causados pela 

constante presença policial foram o combustível para a realização de uma 

passeata na Sé, centro de São Paulo, com a participação de aproximadamente 

100 pessoas (Barreto, 2015; Helene, 2017; Sousa, 2013).  

Com repercussão imediata, os prédios ocupados pelos trabalhadores 

foram fechados pela polícia, além de intensificarem a repressão local. No 

entanto, a articulação em torno do evento rendeu convite direto de Ruth Escobar 

para a realização de uma assembleia em seu teatro (o mesmo onde aconteceu 

o I Congresso da Mulher Paulista), o qual teve seu auditório lotado e cobertura 

da imprensa. (Leite, 1992)  

Gabriela Leite, vanguardista do movimento de prostitutas, conta em sua 

autobiografia que aquele foi o momento de perceber como as ações políticas 

influenciavam no cotidiano das prostitutas e que diversos questionamentos em 

relação a uma organização mais permanente surgiram. A experiência com a 

articulação, a manifestação e as inquietações resultaram no Primeiro Encontro 

Nacional das Prostitutas, em 1987, no Rio de Janeiro – o primeiro realizado na 

América Latina, com a participação de mulheres de 11 estados do país (Barreto, 

2015; Helene, 2017; Leite, 1992). O principal objetivo do encontro era:  

facilitar a articulação de uma rede de contatos e intercâmbios entre as 
prostitutas do País, com ações conjuntas e busca por direitos, 
embora os debates tenham se focado mais ao redor dos conflitos e 
tensões produzidos pela condição de ser prostituta. (...)A autora 
destaca que as reportagens sobre o encontro traziam a prostituição 
não como questão de polícia, mas social e política, o que 
representava uma importante mudança de foco. (BARRETO, p. 119-
120, 2015)  

 

Em decorrência deste encontro foi criada a Rede Brasileira de Prostitutas, que 

adotou como missão:  

Promover articulação política do movimento organizado de prostitutas 
e o fortalecimento da identidade profissional da categoria, visando o 



74 
 

pleno exercício da cidadania, a redução do estigma e da 
discriminação e a melhoria da qualidade de vida na sociedade. (Rede 
Brasileira de Prostitutas)21 

 

A articulação do movimento não cessou com o passar das décadas, 

fomentando o pleno reconhecimento dos direitos das prostitutas à cidade e ao 

trabalho sexual. Como pontos históricos importantes destaca-se a elaboração do 

jornal Beijo na Rua, publicado nos fins dos anos 80, portanto no período pós 

ditadura militar; a criação da ONG Davida, em 1992, e mais recentemente, em 

2005, o lançamento da grife Daspu, gerando repercussão nacional e 

internacional, que “busca produzir novos sentidos sobre a prostituição, ao afirmar 

libertariamente a identidade da prostituta” (BARRETO, p. 188, 2015).  

Atualmente, há o surgimento de uma nova corrente que traz novamente à 

tona os desafios das múltiplas realidades do trabalho sexual, como também a 

publicação de obras escritas pelas próprias prostitutas, sem auxílio de 

ghostwriters, inaugurando um novo momento histórico no qual são as próprias 

mulheres que escrevem suas próprias histórias. Monique Prada, ativista 

expoente do Putafeminismo, é uma das fundadoras da CUTS, Central Única das 

Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais e expoente deste movimento. 

A situação das mulheres que se encontram na prostituição tanto no Brasil 

quanto ao redor do mundo podem de certa forma se assemelhar quando se 

tratam dos motivos, em linhas gerais, condicionantes para o exercício da 

atividade, comumente ligado à pobreza, à impossibilidade de sustento familiar 

por outras vias ou como o caminho mais curto para solução de problemas 

financeiros. Não é de hoje que a prostituição é pautada por mecanismos de 

classe, raça e gênero que se articulam e interseccionam para intensificar a 

exploração sobre as mulheres que exercem este trabalho. É fundamental 

pontuar que este traço opressor e reificador da sociedade não subjaz somente 

sobre as mulheres que se prostituem, mas sim sobre todas. A objetificação dos 

corpos é um exemplo. Mas, embora estejam subjugadas por semelhantes 

aspectos, as prostitutas exercem suas atividades em diferentes contextos que 

podem colocá-las em situações de maior ou menor grau de exploração, 

dominação e violência.  

 
21 Texto disponível no site: www.redeprostitutas.org.br. Acessado em 15 de janeiro de 2019.   
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Em documentário realizado pela Al Jazeera22 mostra um prostíbulo em 

Bangladesh, conhecido como o maior bordel do mundo, com 1.500 bengalesas 

trabalhando dia e noite, em situações degradantes, onde o desespero, as drogas 

e a violência fazem parte do contexto. São mulheres idosas, que têm passado a 

vida se prostituindo, em contraste com outras que chegam ainda virgens. Em um 

dos relatos, a jovem que acabara de chegar já contabilizava 60 clientes em três 

semanas. Por outro lado, temos aqui no Brasil prostitutas de luxo ganhando até 

R$ 12.000,00 mensais23, renda com a qual conseguem manter apartamento, 

roupas, tratamentos estéticos e viagens. 

Prostitutas da Nigéria24 se prostituem por 25 a 50 centavos de dólar por 

programa, em um lugar conhecido como zona de perigo. Os programas são 

realizados em caixas sujas de madeira, atendendo clientes violentos, de péssimo 

aspecto e que se recusam a usar preservativos, o que acaba por gerar uma 

altíssima taxa de doenças sexualmente transmissíveis entre elas, entre os 

clientes e as esposas deles. Do outro lado do Atlântico, há venezuelanas que 

atravessam a fronteira como condição de sobrevivência para se prostituírem em 

Roraima por R$80,00, concorrendo com as brasileiras que cobram R$100,00. O 

valor é negociável, caso o cliente ofereça R$40,00 e seja um dia fraco, acabam 

concretizando a negociação. Em Santos, litoral de São Paulo há tanto mulheres 

que se prostituem em boates de média a alto padrão, como as que desfilam seus 

corpos entre os cortiços despedaçados. Estes são apenas alguns pouquíssimos 

casos nos quais estamos falando da mesma atividade, o trabalho sexual, no 

entanto, com características altamente distintas, evidenciando a complexidade 

desta teia de relações que é a prostituição.  

 

2.3 A prostituição na história da terra de Brás Cubas  

 

Santos, terra de Brás Cubas, de passagem, do Porto, das epidemias, dos 

canais, da praia, das... prostitutas.  Uma cidade que começa como uma 

 
22 Para mais informações: https://www.facebook.com/watch/?v=1603226183044189 
23 Para mais informações: https://vilamulher.com.br/sexo/prostituta-de-luxo-conta-tudo-
27977.html 
24 Para mais informações: https://br.noticias.yahoo.com/mulheres-que-se-prostituem-por-

202822388.html 

https://www.facebook.com/watch/?v=1603226183044189
https://vilamulher.com.br/sexo/prostituta-de-luxo-conta-tudo-27977.html
https://vilamulher.com.br/sexo/prostituta-de-luxo-conta-tudo-27977.html
https://br.noticias.yahoo.com/mulheres-que-se-prostituem-por-202822388.html
https://br.noticias.yahoo.com/mulheres-que-se-prostituem-por-202822388.html
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passagem, um caminho para São Paulo, fundada no século XVI, e embora, sem 

muita expressão, sempre teve sua importância marcada pela existência do 

Porto. Assim como outras cidades brasileiras do Período Colonial, passou por 

grandes processos de transformação social, política e econômica, abrindo via 

para o surgimento de uma notável área de prostituição, sobretudo na área central 

e portuária.  

“As cidades brasileiras eram acanhadas, pobres e sujas. A precariedade 

das condições de vida de seus habitantes fazia com que elas fossem vistas como 

lugar de gente pobre, como antro de promiscuidade e doenças” (LANNA, 1995, 

p. 36). A transição das cidades coloniais para centros civilizados e 

industrializados inscreve-se no marco de transformações decorridas em um país 

que saía da economia predominantemente rural e com características adversas, 

para se adequar ao desenvolvimento capitalista, que já caminhava a largos 

passos no contexto internacional. Após o fim do tráfico negreiro e da escravidão, 

tornou-se urgente para a região de Santos e São Paulo adequar-se às novas 

relações de trabalho – agora livre – conformando relações diferentes de 

dominação entre uma parcela maior de indivíduos considerados iguais. 

Acompanhando não só este processo de transformações econômicas, 

como também de valores e estilo de vida, fomentou-se o avanço das atividades 

relacionadas ao comércio e a exportação, como a expansão da malha ferroviária, 

a fim de atender à crescente produção cafeeira, além de facilitar o escoamento 

e o trânsito de pessoas entre o litoral e o interior do estado, “Santos que já era 

porta aberta para o mar, abria-se também para o sertão” (PETRONE, 1960). 

Anteriormente, Santos passou por um longo período de ostracismo, assim como 

diversas cidades brasileiras, em especial as da região paulista, retomando de 

forma considerável sua economia a partir do aumento da exportação proveniente 

da cultura açucareira, em meados do século XVIII, início do século XIX. Esta 

época na história santista é de fundamental importância, pois o Porto consolida-

se como o mais importante da província, criando subsídios para o aparecimento 

de uma classe de comerciantes e de uma série de novas profissões ligadas à 

atividade, contextos que asseguraram uma prosperidade econômica. Já no início 

do século XIX Santos recebia sistematicamente navios internacionais. A 

construção da malha ferroviária ainda possibilitou um movimento de grande 

expansão, agilizando o comércio do café e o estreitamento das relações com a 
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capital do estado. A vitalidade santista transformou-se em um verdadeiro atrativo 

para mão de obra, mudando as características da cidade no que tange ao lazer 

e ao tecido urbano. Os pequenos e variados comércios também passaram a 

fazer parte do cenário da cidade, assim como as “quitandeiras, lavadeiras, 

carroceiros, barbeiros, enfim toda uma variedade de pequenos serviços que 

compõe as cidades com crescente divisão do trabalho.” (LANNA, 1995, p. 67). 

E, as meretrizes.  

O segundo grande momento de modernização do Porto se deu a partir de 

investimentos de capital internacional, no entanto, esse progresso esbarrava em 

graves questões sanitárias. Embora, novas configurações tenham levado as 

elites a se fixarem em residências urbanas mais bem estruturadas, propiciando 

um aperfeiçoamento nas redes de serviços e demais estruturas que envolviam 

o desenvolvimento de núcleos urbanos, a cidade não era plenamente habitada. 

Ainda que o Porto fosse símbolo da modernidade, Santos ainda sofria com 

problemas causados pelos lodos fétidos, que se acumulavam pela cidade. Aos 

que permaneciam, bairros como o Valongo - associado às atividades comerciais 

- cabiam como moradia apenas para trabalhadores ligados ao Porto, à ferrovia 

e aos armazéns, e depósitos que neste período já estavam consolidados. As 

condições de moradia se assemelhavam as encontradas na Europa, durante a 

transição do feudalismo para o capitalismo, com casas “baixas, escuras, mal 

ventiladas” (LANNA, 1995, p. 62). 

Estas condições de insalubridade, rendendo a Santos a alcunha de cidade 

fétida, infestada pela malária, varíola, pela tuberculose, juntamente à epidemia 

de febre amarela dificultavam a ampliação do Porto por falta de mão de obra, 

porque embora as circunstâncias econômicas fossem atrativas, não havia uma 

continuidade de pessoas dispostas a permanecerem em tal precaridade, além 

de terem receio da morte. Entre 1890 e 1900, cerca de metade da população 

santista morreu em decorrência das doenças. Estas epidemias antecederam a 

outra que impactou todo o Brasil, mas especialmente Santos: a da AIDS. 

 Todas essas questões obrigaram a cidade a passar por profundas 

transformações 

(...) que incluíam uma política de saneamento da cidade e de 
desobstrução, de ampliação de espaços (...). Tratava-se da 
constituição de corpos saudáveis habilitados à nova ética do trabalho 
que o desenvolvimento do capital impunha. E por fim, mas não menos 
importante, pretendiam-se edificar cartões postais, cidades que 
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mostrassem a viabilidade dessa sociedade com base nos critérios 
definidos como desejáveis pelos padrões europeus. Tratava-se de criar 
novos modos de morar, trabalhar, fruir a cidade adequados à 
modernidade que se buscava implementar. 
 

 
Concomitantemente aos os benefícios que as obras de Saturnino de Brito 

trouxeram à cidade, a necessidade de tornar a cidade higiênica e bela ampliou 

os precedentes para que uma verdadeira segregação espacial recaísse nos 

ombros das pessoas pobres. A adoção de princípios burgueses criou práticas 

que tinham a higiene como ideologia. Então, se por um lado Santos torna-se 

referência mundial a partir das construções dos canais, garantindo um sistema 

de esgotos e canais de drenagem pluvial, iniciando a chamada Engenharia 

Sanitária e Ambiental25, por outro, instaurou uma segregação pautada pela 

salubridade física e social, práticas de controle por meio da violência e um 

disciplinamento do comportamento em espaços públicos e privados. Com esta 

realidade legitimava-se “uma política repressiva e destruidora” atingindo 

principalmente a classe trabalhadora. Esta lógica será sentida ainda no século 

seguinte. (LANNA, 1995, p.79-80)  

Todo os doentes que eram assolados pelas epidemias foram 

considerados supostos promíscuos, além de terem sido cerceados do convívio 

social por meio de internações em hospitais de isolamento, permanecendo até a 

recuperação plena ou a morte. Evidentemente esse tratamento não se estendia 

para as classes mais abastadas da cidade.  

Estes novos ares da modernidade reordenaram as formas de 

sociabilidade. A ampla instauração dos valores burgueses buscaram efetivar um 

controle da classe trabalhadora, difundindo o conceito que o espaço do lar era 

destinado à família, à moralidade, à formação do indivíduo, em contraposição à 

rua, que tornou-se um espaço esvaziado, como um espelho do esvaziamento da 

vida pública, transformando a rua em “lugar de passagem, de circulação 

disciplinada de pessoas e mercadorias” (LANNA, 1995, p. 106), deixando se ser 

uma continuidade das casas. 

As questões relacionadas ao lazer - indício de progresso e modernidade 

- também sofreram alterações como um símbolo de ruptura com o passado 

 
25 Informações disponíveis sobre a obra de Saturnino de Brito: http://spb.org.br/os-canais-de-
saturnino-de-brito/ 

http://spb.org.br/os-canais-de-saturnino-de-brito/
http://spb.org.br/os-canais-de-saturnino-de-brito/
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colonial. Tem-se início a vida noturna, de teatros, restaurantes, hotéis e bordéis. 

O tempo livre precisaria ser consumido de forma produtiva pelos trabalhadores, 

indo além das visitas em praças e jardins e os divertimentos lícitos, 

compreendendo a ida em clubes, as missas aos domingos, em passeios de 

barco, em festas de casamentos e até bailes.  

A ‘indústria do lazer’ possibilitou uma nova movimentação das ruas e, 
consequentemente, uma nova ordem urbana. Longe já se estava da 
época na qual as ladainhas, as novenas, as festas dos santos eram os 
únicos acontecimentos a quebrar a monotonia da nascente burguesia 
cafeeira (MENEZES,1992, p. 23) 

 

No entanto, os homens da cidade acabavam encontrando-se em hotéis 

tidos como de má-fama, aqueles que abrigavam prostitutas. Esta realidade do 

século XIX tomou caráter de permanência, ainda que com algumas aparentes 

alterações na roupagem. A presença de mulheres à espera de clientes que 

estivessem dispostos a terem satisfação sexual em troca de compensação 

financeira compõe até hoje um dos cenários do cotidiano santista.     

Como afirma Judith WALKOWITZ (1991), “a magnitude, a visibilidade e a 

proteica natureza da prostituição constituíram um traço distintivo das cidades do 

século XIX” (p. 392). Há no imaginário santista a ideia de que antigamente todas 

as prostitutas fizeram parte da zona glamurosa do Porto, no entanto, longe de 

serem as prostitutas a serem conhecidas como polacas, essas mulheres em 

1870 eram consideradas “agentes de vício e perdição, elementos nefastos à 

propagação dos costumes. Arruaceiras, perturbavam a ordem pública, e não 

pagavam as contas devidas nos hotéis (...) onde se hospedavam.” (LANNA, 

1995, p. 144). Para estas foram destinados abaixo-assinados e constantes 

reclamações devido a gritarias e por apresentarem comportamentos que não 

estavam condizentes com a conduta das “famílias de bem”. As testemunhas que 

validavam o documento ainda afirmaram que até os filhos da elite frequentavam 

o bordel. Há um trecho do registro “Autos de termo de bem viver” no qual o 

proprietário de um dos hotéis tido de má-fama, localizado na Rua 28 de 

Setembro, bairro Macuco, é convocado a assinar o termo em que se compromete 

a zelar pelos bons costumes: 

Todas as noites há nessa casa, a mais completa orgia e no meio desta, 
com a efusão das libações da cerveja, há um coro do mais torpe e 
obsceno vocabulário e esta imoralidade que não tem explicação nem 
nos desertos da barbárie, se dá e passa no centro de uma cidade que 
tem foros de civilidade (AGFCS, caixa 145)  
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Ainda no século XIX, no ano de 1892, junto a inauguração do primeiro 

trecho do cais, surgiram as primeiras espeluncas. Durante décadas, a Rua 

Xavier da Silveira, onde hoje é conhecido como bairro do Paquetá, marginal ao 

Porto, sediou bares e a maior concentração de prostíbulos da cidade. Mais 

adiante, no início de século XX, uma linha de bonde passou a circular naquele 

trecho, causando ao mesmo tempo curiosidade e antipatia nas mulheres que 

cobriam os olhos das crianças para que não vissem as prostitutas e seus 

eventuais clientes que ali se expunham. Uma outra característica da cidade 

ainda não citada, era a presença da Igreja, que se constituiu em importantes 

marcos de referência urbana a partir da construção de outeiros, mosteiros e 

conventos. (Lanna, 1995, p. 40)  

Um dos pontos do baixo meretrício onde as mulheres se prostituíam 

fazendo trottoir, ficava no fim da Rua Itororó. O programa era realizado em pé, 

nos muros da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, ficando o espaço conhecido 

como “beco da porra”. No livro “Boca Bendita”, o autor Sergio Lopes descreve 

uma série de relatos orais (como este que acabou de ser retratado) de 

importantes figuras do cenário santista como também de pessoas comuns, e 

matérias divulgadas nos principais jornais de Santos a respeito da prostituição 

na cidade, traçando um rico cenário do trabalho sexual realizado até a década 

de 1970, quando a zona do meretrício entra em decadência, muito em função do 

aparecimento do HIV.      

 

2.4 Da prostituição ao advento da epidemia de AIDS. 

 

  Um dos grandes fatos icônicos da prostituição santista foi a chegada das 

polacas, judias vindas do Leste Europeu. Kushnir em seu livro o “Baile de 

Máscaras”26 relata como essas mulheres saíram da miséria das pequenas 

cidades europeias e vieram parar nos bordéis de Santos, São Paulo, Rio de 

 
26 Em Cubatão foi construído um Cemitério próprio para a Comunidade Judaica, onde há uma 
ala separada, sem identificação dos nomes das pessoas que faleceram nas campas, destinadas 
especificamente a mulheres e a homens ligados à prostituição. O livro Baile de Máscaras 
inclusive serviu de subsídio para a realização do filme brasileiro Jovens Polacas, lançado em 
fevereiro de 2020.    
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Janeiro e até na Argentina. As correntes migratórias povoaram o Brasil 

particularmente a partir do século XIX, devido às condições vividas por toda a 

Europa, intensificando seu fluxo. Muitos judeus se espalharam pelo mundo, 

tendo o Brasil como um dos destinos privilegiados de chegada, fugindo da 

pobreza, do antissemitismo e do serviço militar. O tráfico de escravas brancas 

deu-se então neste contexto, que abarcava não só a prostituta, mas também a 

vinda de cáften e caftina. A chegada das 104 primeiras meretrizes é datada no 

ano de 1867. Dessas, vieram para o Brasil 67, as demais seguiram para a 

Argentina. (Kushnir, 1996, p. 59). A autora traz dados interessantes a respeito 

da prostituição entre os judeus contabilizada pelo Império Russo, em 1889. 

Dentre as 289 licenças de prostíbulos, 203 eram de posse dos judeus, o que leva 

a autora a repensar o teor verídico das pobres moças raptadas, vitimizadas por 

falsas promessas de uma vida melhor ou de casamento. 

 A autora pontua que uma junção de fatores eram responsáveis por essa 

“opção pela prostituição”. Primeiro porque muitas já participavam do mercado da 

prostituição (entre 1900 e 1909, das 719 prostitutas registradas na Cracóvia 16% 

eram judias), segundo porque estas mulheres na condição de pobres já eram 

excluídas de suas aldeias e mesmo em cidade de maior porte da Europa 

Oriental. Devido suas circunstâncias, não possuíam dote para realizar um bom 

casamento, sendo essa uma das únicas possibilidades de melhoria das 

condições financeiras, já que os homens representavam uma chance de tirá-las 

do mundo da miséria e da fome. Outro ponto refere-se a falta de qualificação, 

tanto para o mundo fabril quanto educacional, considerando que o número de 

analfabetas era quase total. Desta forma, quando chegavam ao Brasil e se 

deparavam com o estranhamento da língua e sem qualquer qualificação 

específica, tinham na prostituição do baixo meretrício uma opção para não 

retornarem ao árduo contexto da Europa Oriental, e ainda porque a atividade 

não era desconhecida em suas vidas. (Kushnir, 1996, p.64-65). Isso não quer 

dizer que jovens moças não tenham vindo para o Brasil enganadas ao aceitarem 

propostas de casamento de outros judeus, acompanhando-os para as Américas, 

e, portanto, configurando-se como tráfico. Importante citar que várias boates 

tinham como proprietários ou sócios judeus. Nos anos dourados da prostituição 

santista, quem esteve à frente do cabaré El Morocco que reinou absoluto por 

muitos anos, tinha como proprietária Lifícia Halliband, uma mulher judia.  
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Esta situação não se limitava às imigrantes da Europa Oriental. O anseio 

de se europeizar também transformava os hábitos de consumo da população. 

Mercadorias francesas e inglesas eram importadas, e nesta mesma linha, as 

prostitutas chegadas da França adquiriam um status diferenciado (ainda que não 

fossem francesas originais), frequentando bordéis, rendez-vous e prostíbulos 

modernizados. Argentina e Brasil figuravam como rotas relevantes do tráfico 

internacional das prostitutas, controladas pelo cáftens, “A viagem para Buenos 

Aires, informa Londres, partir de Paris e Marselha, passavam pelos portos do 

Rio de Janeiro e Santos (...)”. (RAGO, 1989, p.147).  

É também de origem francesa o conceito dos primeiros cabarés que 

chegam a Santos como locais para comer, beber, dançar e se divertir. 

Empresários que já haviam inaugurado cabarés no Rio de Janeiro e São Paulo, 

avaliando potencial de desenvolvimento do Porto, trouxeram, em 1900, o 

primeiro cabaré situado na Rua XV de Novembro, que era uma filial da casa 

paulistana chamada Moulin Rouge. As atividades se encerraram em 1908. Já na 

década de 20 surgiu um núcleo da zona boêmia do bairro do Paquetá, local que 

anos mais tarde seria conhecido como a Boca. Os anos que sucederam à 

inauguração do restaurante Chave de Ouro foram propícios para o surgimento 

de casas como o Old Copenhagen, America Star Bar, Samba Danças, 

Casablanca, Bar ABC, Night and Day, El Morrocco entre outras. 

Dentre estes, o Bar ABC foi o com vida mais longa, inaugurado em 1938, 

atendia principalmente marinheiros e oficiais que desciam dos navios em busca 

de diversão e pagavam por isso em dólar. Em matéria publicado pelo jornal 

Diário do Litoral em 201727 traz entrevistas saudosistas de homens que 

frequentavam a Boca em seus tempos áureos. Um deles dá o seguinte 

depoimento a respeito do local “Tinha muito marinheiro. As mulheres preferiam 

eles por causa do dólar. O negócio para brasileiro era mais difícil”. Coincidência 

ou não, esta é a situação que se pode acompanhar ainda hoje nos bares que 

sobreviveram na rua João Otávio. O ABC House Night Club – nome adotado a 

partir de 1980 – foi fechado em 2015, junto com mais 02 estabelecimentos do 

Centro de Santos, durante uma operação da força-tarefa da Prefeitura e polícias 

 
27 Disponível em: https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/o-auge-e-a-decadencia-da-boca-
de-santos/102402/ 

https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/o-auge-e-a-decadencia-da-boca-de-santos/102402/
https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/o-auge-e-a-decadencia-da-boca-de-santos/102402/
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Civil e Militar, visando coibir irregularidades e crimes como exploração da 

prostituição e tráfico de drogas28. 

Em 1970 a Boca começa a entrar em processo de decadência, com o 

fechamento de muitas casas. No entanto, a queda mais acentuada acontece na 

década de 1980, a partir da modernização do porto e, preponderantemente, com 

o grande impacto que Santos sofre devido ao altíssimo índice de pessoas 

infectadas pelo HIV, ficando conhecida como Capital da AIDS no Brasil29, 

apresentando a maior incidência de casos da doença a cada 100 mil habitantes 

no país (Areco, Morell, Peres, Silva, 2007). Em 1996, por exemplo, o número era 

de 110,37 doentes para cada grupo de 100 mil habitantes30.  

Desde o início da epidemia as trabalhadoras sexuais apresentaram 

grande prevalência entre os infectados pelo HIV, o que as tornou muitas vezes 

responsável pela sua disseminação. Outras características que se formaram no 

processo foram “à intensa circulação de marinheiros e caminhoneiros soma-se 

o fato de a cidade encontrar-se na rota internacional do tráfico de cocaína, perfil 

que também oferece uma grande atrativo para o comércio do sexo.” (ARECO, 

MORELL, PERES, SILVA, 2007, p. 169).  Pesquisas realizadas entre 1996 e 

1998 em Santos, encontraram soropositividade positiva em 1% das 

trabalhadoras sexuais de alta renda e 28% nas de baixa renda. Em linhas gerais, 

os fatores associados ao HIV referem-se às prostitutas que trabalham nas ruas, 

com menor escolaridade, vivem em barracos, quartos ou cômodos 

(características de cortiços), negras, mais velhas. As então iniciadas nas 

atividades sexuais mais precocemente, com mais tempo de vida sexual ativa, 

engravidaram mais vezes, cobram valores mais baixos pelo trabalho e fazem 

mais programas por dia. Essas contraíram sífilis ou tem cicatriz sorológica para 

sífilis, praticam sexo anal com clientes e são usuárias de cocaína, crack e drogas 

injetáveis. São tantas as características interseccionadas que aparecem nestes 

 
28 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UFLADmmfW08 
29 As fontes destas informações variam de artigos científicos a notícias de jornais: 
https://www.researchgate.net/profile/Kelsy_Areco/publication/26507197_Fatores_associados_a
_infeccao_pelo_HIV_em_trabalhadoras_do_sexo_TS_em_Santos_-
_SP/links/56d5878708ae78702deb521f/Fatores-associados-a-infeccao-pelo-HIV-em-
trabalhadoras-do-sexo-TS-em-Santos-SP.pdf 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-
casos-mas-ainda-vive-epidemia.html 
30 Dados disponíveis em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-
capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=UFLADmmfW08
https://www.researchgate.net/profile/Kelsy_Areco/publication/26507197_Fatores_associados_a_infeccao_pelo_HIV_em_trabalhadoras_do_sexo_TS_em_Santos_-_SP/links/56d5878708ae78702deb521f/Fatores-associados-a-infeccao-pelo-HIV-em-trabalhadoras-do-sexo-TS-em-Santos-SP.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Kelsy_Areco/publication/26507197_Fatores_associados_a_infeccao_pelo_HIV_em_trabalhadoras_do_sexo_TS_em_Santos_-_SP/links/56d5878708ae78702deb521f/Fatores-associados-a-infeccao-pelo-HIV-em-trabalhadoras-do-sexo-TS-em-Santos-SP.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Kelsy_Areco/publication/26507197_Fatores_associados_a_infeccao_pelo_HIV_em_trabalhadoras_do_sexo_TS_em_Santos_-_SP/links/56d5878708ae78702deb521f/Fatores-associados-a-infeccao-pelo-HIV-em-trabalhadoras-do-sexo-TS-em-Santos-SP.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Kelsy_Areco/publication/26507197_Fatores_associados_a_infeccao_pelo_HIV_em_trabalhadoras_do_sexo_TS_em_Santos_-_SP/links/56d5878708ae78702deb521f/Fatores-associados-a-infeccao-pelo-HIV-em-trabalhadoras-do-sexo-TS-em-Santos-SP.pdf
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html
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resultados que caberia mais um estudo para tratar de todas essas questões. 

Contudo, é evidente que as implicações da classe, da raça e de uma exploração 

do trabalho intensificadas aparecem com total preponderância. Sem contar 

problemas que envolvem a falta de educação sexual, de políticas para 

tratamento abusivo do uso de drogas ilícitas, questão geracional e problemas 

envolvendo habitação. 

As questões ligadas tanto à prostituição de mulheres, e à exploração 

sexual de jovens e crianças se acentuaram com a explosão da epidemia de 

AIDS, o que exigiu medidas assertivas e uma intervenção por parte do Estado a 

fim de conter o surto. Ainda que as medidas preventivas envolvendo profilaxia e 

proteção alinhada ao desenvolvimento de antibióticos contribuíssem como a 

diminuição da incidência de infecções sexualmente transmissíveis 

(principalmente a sífilis), o HIV equivalia a uma sentença de morte para os que 

contraíam. Estratos sociais foram ainda mais estigmatizados, como no caso dos 

homossexuais e das trabalhadoras sexuais, vistos como verdadeiros vetores da 

doença. Ainda que a moralidade fosse um imperativo, os serviços sexuais não 

poderiam mais ser invisibilizados, ignorados e tolerados como até então vinham 

sendo. Logo após a promulgação da Constituição de 88 e a descentralização do 

Sistema Único de Saúde – SUS – a adoção da municipalização, os governos de 

Telma de Souza (1989-92) e David Capistrano (1993-96) transformaram-se em 

referência no  

• enfrentamento da questão da epidemia de Aids que assolava o 
município, em razão da prostituição, especialmente nas regiões 
central e portuária, e da exposição aos danos do uso de drogas 
injetáveis, numa política que foi pioneira em todo o Brasil na 
distribuição, aos soropositivos, de medicamentos de alta tecnologia 
e elevado custo. Além de seringas descartáveis aos usuários de 
drogas, o que rendeu diversas premiações internacionais ao 
município; 

• ampliação da participação popular, através da realização de 
conferências e da interlocução com o conselho municipal de saúde; 
(FRANCISCO JÚNIOR, 2017, p. 414-415)  

 

A política apresentou resultados positivos, considerando que entre 2000 

e 2013 houve uma redução de 52% de diagnósticos da população em geral31. 

Em pesquisa realizada em 2001, pela Unidade de Controle e Prevenção de Aids, 

 
31 Disponível em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-
aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-ainda-vive-epidemia.html
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da Coordenadoria de DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde – Seaids – 

relata que 90% das prostitutas entrevistadas utilizam camisinha em seus 

encontros, evidenciando um aspecto positivo da política de prevenção 

implantada pelo Município. Outro dado importante foi em relação ao número de 

mulheres exercendo a prostituição na cidade. Em comparação a 1994, quando 

foram contabilizadas 1168 trabalhadoras atuando no Centro, Orla e casas de 

serviço de acompanhantes, houve uma redução de 52% em relação a 2001, o 

que significa 517 mulheres exercendo trabalhos sexuais. A pesquisa evidencia 

que fatores como alta rotatividade podem ter influenciado no resultado final e 

como causas para essa diminuição apontam a queda salarial da população 

masculina atuante no Porto, a diminuição do prazo de atracação dos navios no 

cais, o fechamento de uma grande casa noturna que funcionava na Orla, a 

mudança de atividade laboral das trabalhadoras sexuais e por fim, a mudança 

comportamental da população, como a liberação do sexo antes do casamento32.  

Atualmente, as notícias divulgadas em relação à prostituição na cidade 

seguem alinhadas à prática higienista de fechamento de espaços destinados ao 

trabalho sexual, estampando capas da sessão policial. Títulos como: “Polícia 

fecha prostíbulo e prende cafetina em flagrante em SP”33, “Policiais do DIG 

fecham prostíbulo no Campo Grande, em Santos”34, “Mulher assassinada na 

Ponta da Praia tem antecedentes por exploração da prostituição”35 continuam 

sendo comuns em terras santistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Disponível em: https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/censo-do-seaids-constata-queda-da-
prostituicao-na-cidade 
33 https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/policia-fecha-prostibulo-e-prende-cafetina-em-
flagrante-em-sp.ghtml 
34 https://www.atribuna.com.br/2.713/policiais-da-dig-fecham-prost%C3%ADbulo-no-campo-
grande-em-santos-1.28080 
35 https://www.diariodolitoral.com.br/policia/mulher-assassinada-na-ponta-da-praia-tem-
antecedentes-por-exploracao/131238/ 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/censo-do-seaids-constata-queda-da-prostituicao-na-cidade
https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/censo-do-seaids-constata-queda-da-prostituicao-na-cidade
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/policia-fecha-prostibulo-e-prende-cafetina-em-flagrante-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/policia-fecha-prostibulo-e-prende-cafetina-em-flagrante-em-sp.ghtml
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CAPÍTULO 3 

 

Trabalho feminino, inserção na era do capital   

 

     À OPERÁRIA 

 

Flor a se definhar nessa estufa doentia,  

Onde impera o trabalho e reina a tirania.  

Onde a fome voraz canta de sol a sol:  

és pela Sociedade infame destinada  

A sofrer, trabalhar e morrer estiolada  

Sem veres da Alegria o primeiro arrebol... 

 

Nessa furna sem ar e sem luz — a Oficina —   

A sociedade vil, corruptora, assassina,  

Com ferozes grilhões para sempre te prendeu.  

E o atroz Capitalismo o teu suor devora,  

Como a água do Cáucaso estraçalhava outrora  

A carne, a robustez do heroico Prometeu... 

Para o mundo atual tu és unicamente 

Fonte da exploração, máquina inconsciente  

Que trabalha e procria o infeliz que amanhã  

Irá minas cavar, servo do potentado, 

Frequentar as prisões e hospitais... e embriagado  

Morrer no leito infiel de imunda barregã... 

 

Ó mulher infeliz, luta, trabalha, morre! 

Mas o sangue, o suor que da tua fronte escorre  

Vai formando esse mar de fúria e indignação  

Em que há de submergir um dia o Despotismo  

Que há de fazer nascer da lama deste abismo  

Um mundo mais humano. E sem falta de pão!... 

(Raimundo Reis) 

 

Prostituir-se, como é conhecida no velho ditado, é a profissão mais antiga 

do mundo. Embora esta afirmação não encontre respaldo histórico36, ecoa na 

sabedoria e na memória popular, passada de geração em geração, gravada, 

 
36 Conforme o estudo de Rachel Naomi Carmody, pela Univerdidade de Havard, a profissão 
mais antiga do mundo é a de cozinheiro. Estudo disponível em: 
https://dash.harvard.edu/handle/1/10368128 Consulta em 05/12/2018 

https://dash.harvard.edu/handle/1/10368128
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portanto, no inconsciente coletivo a noção de que não foi na contemporaneidade 

que mulheres e homens exerceram atividades sexuais em troca quer seja de 

remuneração em dinheiro, ora de favores ou vantagens etc.  

No entanto, é sob o arcabouço do capitalismo que há uma alteração em 

seu sentido, decorrente da conformação das reificadas relações sociais, 

permeadas pela opressão e pela divisão sócio sexual do trabalho e intensificadas 

substancialmente sobre os corpos das mulheres. Fenômenos históricos como o 

modo de produção capitalista não irrompem de forma abrupta, tampouco 

nascem de maneira acabada. Suas dinâmicas, processos e contradições 

evoluem de formas diferentes, variando conforme inúmeros fatores 

socioculturais e econômicos de cada sociedade.  

Compreende-se então, a necessidade de analisarmos como a força de 

trabalho feminina foi absorvida pelo capital e suas decorrentes intersecções com 

o trabalho sexual, e porque, mesmo após mudanças representativas no mundo 

do trabalho envolvendo a ascensão feminina, ainda se tem a atividade sexual 

exercida majoritariamente por mulheres.   

Saffioti, ao realizar um grande estudo sobre a mulher na sociedade, 

introduz a temática sob a perspectiva do trabalho, tendo-o como fio condutor 

para a investigação dos problemas que atingem as mulheres coletivamente. E, 

para tanto, parte de uma breve análise sobre as transformações da atividade 

fundante do ser social a partir do progressivo advento do sistema capitalista. Um 

dos aspectos levantados aponta para um caráter regular marcadamente desigual 

de absorção lenta e nunca plenamente incorporada de certos estratos 

populacionais pelas relações de produção, características de uma sociedade 

capitalista.  Isso quer dizer que “a condição de homem livre (...), requisito 

essencial para a realização histórica do modo capitalista de produção, não se 

efetiva imediatamente para todos os membros da sociedade.” (1979, p. 28-29) 

Esta não efetivação, resultante de uma sociedade construída por meio de 

uma estrutura de classes, busca ocultar e dissimular suas próprias tensões e 

contradições, deslocando a essência da desigualdade e da discriminação 

causada por essa própria estrutura para fatores naturais e físicos, como o sexo 

e a etnia. Lembremos que este caráter misógino e cruel já vinha sendo 

construído há séculos. Há um trecho néscio no tratado de demonologia Malleus 
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maleficarum, escrito pelos alemães Heinrich Krämer e Jacob Sprenger, que traz 

a seguinte afirmação:  

Houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela 
criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, 
cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E 
como, em virtude dessa falha, a mulher é um animal imperfeito, sempre 
decepciona a mente. (1991, p. 116) 
 

 Tal condição contribui para a  criação da crença que aponta os caracteres 

naturais como limitantes, a fim de estruturar uma aparente ausência de 

potencialidades humanas de determinadas categorias sociais, e que acabaria 

por impedir uma realização plena da ordem social competitiva - princípio do 

capitalismo - “como se a liberdade formal não se tornasse concreta e palpável 

em virtude das desvantagens maiores ou menores com que cada um joga no 

processo de luta pela existência” (SAFFIOTI, 1979, p. 29). 

Semelhantemente, Federici faz a dura constatação: 

o capitalismo, enquanto sistema econômico- social, está necessariamente 
ligado ao racismo e ao sexismo. O capitalismo precisa justificar e mistificar as 
contradições incrustradas em suas relações sociais – a promessa da 
liberdade frente à realidade da coação generalizada, e a promessa da 
prosperidade frente à realidade de penúria generalizada – difamando a 
“natureza” daqueles a quem explora: mulheres, sujeitos coloniais, 
descendentes de escravos africanos, imigrantes deslocados pela 
globalização (2017, p. 37) 
 

Saffioti destaca a importância de se compreender e desvelar a real 

posição que as “categorias históricas ocupam na totalidade dialética sociedade 

capitalista e das relações que elas mantêm entre si e com o todo social no qual 

se inserem” (SAFFIOTI, 1979, p. 30). Para tanto, evidencia que nas sociedades 

pré-capitalistas os status adquiridos se escondem sob a aparência de status 

atribuídos, estes mesmos, que nas sociedades de classes são apresentados 

como adquiridos por meio do processo de competição.  

Desta maneira, é através das relações de produção que se deve buscar 

as explicações do porquê da marginalização e hierarquização de alguns grupos 

específicos, e não partir do sexo e da raça, ou outros caracteres naturais, como 

justificativa para exclusões. Segundo Federici, como exemplificação, cita os 

trabalhadores não assalariados, atuantes nas cozinhas, na agricultura (em 

campos e plantações), como também fora de relações formais ou contratuais 

que foram submetidos a uma exploração naturalizada, creditada a uma aparente 

inferioridade natural. (2017, p. 13).  
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Embora a sociedade capitalista venha se mostrando maleável em relação 

ao distanciamento de tradições, permitindo em algum espaço temporal a 

anulação de certas desvantagens baseadas em fatores físicos (de modo perene 

ou não), acaba por encontrar seus limites no próprio capital. Então, é nesse 

sentido que se buscará compreender a integração da mulher e se o capitalismo 

pode oferecer possibilidades de plena incorporação. 

 

3.1 Aspectos gerais da situação da mulher e do trabalho feminino 

 

As mulheres sempre estiveram presentes na criação da riqueza social. 

Não há momento no qual se possa afirmar que a mulher tenha estado afastada 

do trabalho, seja na produção de valores de uso, como também, posteriormente, 

na produção de mercadorias. 

Nas economias antecessoras ao capitalismo, as mulheres trabalhadoras 

tinham destacada atuação produtiva no núcleo familiar, ainda que com o trabalho 

doméstico, como também ocupando-se em diversos ramos de atuação (em 

ofícios que seriam considerados posteriormente como masculinos). fosse no 

campo, nas manufaturas, nos mercados, nas minas, como padeiras, 

açougueiras, candeleiras, chapeleiras, cardadeiras de lã etc. Ainda no século 

XIV já havia registros de mulheres atuando como professoras escolares, como 

médicas e cirurgiãs, disputando espaços como homens e, ocasionalmente, 

desfrutando de alta reputação. (Federici, 2017, p. 64; Saffioti, 1979, p. 32). 

Na Europa Medieval, as mulheres casadas dispunham de certa distinção, 

já que a elas eram cedidos direitos jurídicos sobre si mesmas e o 

compartilhamento de participação na vida social e religiosa junto ao marido na 

guilda. O casamento representava ainda a possibilidade de trabalhar e, em caso 

de falecimento do marido, ser proprietária do comércio, administrando-o 

conforme sua vontade. Tal condição permitia às mulheres, tanto na França, 

quanto na Inglaterra, exercerem com liberdade as atividades comerciais, como 

negociante, criando condições até para que detivessem o monopólio na fiação 

têxtil inglesa, no século XVII.  As mulheres solteiras, no entanto, não desfrutavam 

dos mesmos direitos e dificilmente conseguiam acesso ao comércio sem a 

intermediação de um homem. Contudo, solteiras ou casadas, fora da área 
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comercial, a mulher “sempre foi considerada menor e incapaz, necessitando da 

tutela de um homem, marido ou não.” (SAFFIOTI, 1979, p. 33)     

A existência das mulheres, portanto, era dependente de seus maridos. 

Isto valia tanto para questões econômicas, como quando a capacidade produtiva 

da mulher ficava ociosa, como também em relação às tradições, que ditavam a 

obediência da esposa ao marido como regra. Tinha-se por um lado o casamento 

como o próprio caminho para a felicidade pessoal da mulher e por outro, a 

garantia de uma suposta proteção, devido à presumida fragilidade feminina.  

Foi por meio desta trilha que os homens obtiveram dois proveitos: que a 

mulher também colaborasse com o trabalho “e o comportamento submisso que 

as sociedades de família patriarcal sempre entenderam ser dever da mulher 

desenvolver em relação ao chefe de família” (SAFFIOTI, 1979, p. 33). Federici 

complementa afirmando que o casamento era como uma carreira para a mulher, 

considerando que a probabilidade de não sobrevivência era quase dada como 

certa fora de um contexto de matrimônio. Mulheres solteiras eram expulsas dos 

vilarejos, ainda que fossem assalariadas (2017, p. 184).   

Retrocedendo um pouco mais na história, ainda no século XIII, houve um 

processo de difusão das relações monetárias causador de efeitos destruidores 

e excludentes. A partir de uma mudança de valores, que substituiu a 

subordinação à terra por “critérios de objetividade, racionalidade e, inclusive, de 

liberdade pessoal (...) o dinheiro e o mercado começaram a dividir o campesinato 

ao transformar as diferenças de rendimentos em diferenças de classe” 

(FEDERICI, 2017, p. 62). Este movimento produziu uma massa enorme de 

pobres, afetando negativamente as mulheres em todas as classes. 

Se a dependência do marido representava de alguma forma uma 

segurança formal, neste contexto histórico, circunscrito à Itália, o direito à 

herança de um terço da propriedade foi destituído das mulheres, provocando um 

verdadeiro êxodo do campo. Este fenômeno de saída dos campos para a cidade, 

devido à perda de renda e de posse da terra afetaram ainda mais as solteiras e 

viúvas, em grande parte da Europa.  

O contingente populacional das cidades passou, no século XV, a ser 

constituído a maior parte por mulheres pobres, que exerciam atividades mal 

remuneradas no comércio, como vendedoras, comerciantes, fiandeiras, servas, 

membras de guildas menores e prostitutas. Documentos franceses afirmavam 
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que fiandeiras eram constantemente associadas às prostitutas, possivelmente 

por viverem sozinhas, sem parentes ou proteção masculina, deixando-as a 

mercê de abuso.  

 A prostituição associada à pobreza foi um traço presentes na fala de 

todas as entrevistadas, apontando-a como uma saída para a subsistência fosse 

própria, como também de membros dependentes da família. Esta realidade 

também aparece nos textos de Marx, quando trata sobre a situação da mulher 

trabalhadora na indústria algodoeira na Inglaterra do século XIX. Um relatório 

escrito em 1856 traz o seguinte trecho: 

Infortunadas mulheres, desempregadas em decorrência da crise do algodão, 
tornaram-se párias da sociedade e continuaram a sê-lo [...]. O número de 
jovens prostituídas cresceu mais do que nos últimos 25 anos37. (MARX, 2017, 
p. 530) 

  

 O relatório em questão foi elaborado quando o sistema capitalista já 

estava em pleno vigor, quando a absorção da força de trabalho feminina já era 

uma realidade. No entanto, é importante que se retome o percurso histórico no 

qual a mulher foi submetida para que mais alguns pontos sejam analisados. 

Durante os períodos iniciais de exploração das colônias americanas, 

realizou-se um brutal genocídio dos povos originários, diminuindo a população 

em aproximadamente 95%. Concomitantemente, a Europa entrou em uma grave 

crise demográfica e econômica, principalmente entre 1620 e 1630, devido a 

pragas e à varíola, dizimando cidades e os pobres que nela habitavam. Tanto na 

Europa quanto nas colônias, houve uma retração dos mercados. O comércio 

parou de crescer, o desemprego massificou e o quadro de crise foi crítico, a 

ponto de quase colapsar a economia capitalista ainda em desenvolvimento. 

Federici afirma que este contexto foi a premissa para considerar a relação entre 

trabalho, população e acumulação de riqueza como “estratégias políticas com a 

finalidade de produzir os primeiros elementos de uma política populacional” 

(2017, p.169), transformando a reprodução e o crescimento populacional em 

assuntos de Estado.  

Neste período, qualquer obstrução ao “repovoamento” era castigada com 

brutalidade, e não obstante, segundo a autora, acirrou-se a regulação e o 

 
37 De uma carta do chief constable [chefe de polícia] Harris, de Bolton, em “Reports of Insp. of 
Fact. 31st Oct. 1856”, p. 61-2 
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controle sobre a função reprodutiva das mulheres. A privatização crescente das 

terras e as mudanças nas relações econômicas no interior da burguesia que 

aumentavam a pressão sobre a veracidade da paternidade, e, 

consequentemente, sobre a conduta das mulheres, foram outros fatores 

apontados como responsáveis para o aumento dessa estrutura de poder 

europeia. Semelhantemente, intensificou-se a acusação e a hostilidade em 

relação a mulheres consideradas bruxas38 por, supostamente, assassinarem 

crianças e sacrificá-las ao demônio, como também foram implementadas 

medidas para criminalização e execução de mulheres que interrompessem a 

gravidez ou mesmo que utilizassem métodos contraceptivos. Além de ser uma 

medida contra o declínio populacional, esta perseguição também representava 

um temor classista, devido à apreensão das classes ricas em relação, 

particularmente, às mulheres pobres, como curandeiras, criadas e mendigas que 

tinham acesso a suas casas e poderiam de alguma forma lhe causar perdas. 

Ainda assim, foi apenas durante o mercantilismo que o incentivo ao 

crescimento da população chegou ao ápice, em função de se considerar a 

existência “de uma grande população, a chave da prosperidade e do poder de 

uma nação” (FEDERICI, 2017, p. 171). A passagem seguinte aborda de forma 

direta o que representou a fase do mercantil para a classe trabalhadora 

Os meios brutais que os mercantilistas aplicaram para forçar as pessoas a 
trabalhar, em sua ânsia por volume de trabalho, contribui para sua má 
reputação – afinal, a maioria dos economistas desejava manter a ilusão que 
o capitalismo promove a liberdade e não a coerção. Foi uma classe 
mercantilista que inventou as casas de trabalho, perseguiu os vagabundos, 
“transportou” os criminosos às colônias americanas e investiu no tráfico de 
escravos, sempre afirmando a “utilidade da pobreza” e declarando que o 
“ócio” era uma praga social. Assim, embora não tenha sido reconhecido, 
encontramos na teoria e na prática mercantilista a expressão mais direta da 
acumulação primitiva e da primeira política capitalista que trata explicitamente 
do problema da reprodução da força de trabalho. (FEDERICI,2017, p. 173) 
 

 Portanto, além do empenho em aumentar a população, neste período, 

também foram implementados meios para a intensificação da exploração do 

 
38 No Brasil também houve, embora de forma muito mais amena, traços do período da inquisição. 

Mulheres foram acusadas de feiticeiras e proibidas de exercerem seus conhecimentos sobre 
medicina natural principalmente envolvendo ervas. Este conhecimento que passava de geração 
em geração, de mães para filhas, era condenado não somente pela igreja como também pela 
medicina ocidental que despontava como mais uma área de domínio masculino, não somente 
da saúde em geral, como também da sexualidade feminina. Para saber mais, consultar os artigos 
“A arte da sedução: sexualidade feminina da Colônia” e “Magia, e Medicina na Colônia : o corpo 
feminino”, ambos presentes no livro Histórias das Mulheres no Brasil, com organização de Mary 
Del Priori. 
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trabalho, independentemente da idade ou da condição do sujeito. Alinhado a 

esses esforços, países como a França e a Inglaterra adotaram medidas de 

bonificação do casamento, instituindo a família como central para a transmissão 

da herança e para a reprodução da força de trabalho, instituindo uma supervisão 

estatal da sexualidade, da reprodução biológica e da vida familiar.  

 Federici ressalta que “ao negar às mulheres o controle sobre seus corpos, 

o Estado privou-as da condição fundamental de sua integridade física e 

psicológica” (2017, p. 182), confinando-as a uma atividade reprodutiva de uma 

forma nunca vista anteriormente. Concomitantemente a esse período, final do 

século XVII, a ideia de que a mulher não deveria trabalhar fora de casa foi se 

fortalecendo e expandindo, deslocando sua importância no núcleo familiar para 

subalternidade e seu trabalho para uma zona de não-valor, ainda que 

direcionado ao mercado. Desta forma, a atividade de costura, por exemplo, era 

tida39 como trabalho doméstico, ao passo que se o homem exercesse a mesma 

função, seu trabalho era considerado como produtivo. A continuidade deste 

processo resultou numa descaracterização do trabalho feminino, sendo suas 

ações reduzidas a trabalho doméstico, e ainda que realizado para o comércio ou 

para a área de serviços, sua remuneração já era reduzida em relação aos 

homens, inviabilizando sua sobrevivência sem a figura masculina. 

Portanto, o núcleo familiar enquanto unidade econômica nas sociedades 

pré-capitalistas, também contava com a necessária participação do trabalho da 

mulher casada, desempenhando um importante papel econômico, ainda que 

marcada pela não valorização e pela inferioridade nos âmbitos jurídico, social e 

político.   

 Diante de todo este contexto, Saffioti nos traz importantes elementos a 

respeito da possibilidade de integração da mulher nas sociedades pré-

capitalistas e seus rebatimentos quando do desenvolvimento do sistema 

capitalista propriamente: 

O sistema produtivo de bens e serviços de uma sociedade constitui seu 
núcleo, aquele que define seu tipo estrutural. Entendendo-se modo de 
produção como uma configuração concreta de vida e cada tipo estrutural de 
sociedade pré-capitalista como uma etapa de desenvolvimento da forma 
contraditório do processo de produção social, que culmina com a realização 

 
39 Não se contesta aqui se a atividade de costura é trabalho doméstico ou não, já que 
sabidamente consiste em uma das atividades de manutenção do espaço reprodutivo. Aqui a 
questão se limita a comparar as diferentes formas de definição do trabalho quando são exercidas 
por homens e mulheres. 
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plena da sociedade capitalista, pode-se afirmar que as possibilidades de 
integração da mulher na sociedade variam em razão inversa do grau de 
desenvolvimento da forças produtivas. (SAFFIOTI, 1979, p. 33-34) 
 

 É a partir da linha de análise da realidade concreta da vida que não 

haveria a possibilidade de se enxergar a desigualdade de direitos entre homens 

e mulheres de forma isolada, sendo necessária a incorporação de outros 

elementos que subsidiassem a compreensão acerca da situação da mulher.  

 Todas essas peças constituem o quebra-cabeça que explica o porquê a 

entrada do trabalho feminino se dá em condições adversas à mulher, 

conduzindo-as a um processo de marginalização em relação ao sistema 

produtivo já em uma etapa mais avançada, no contexto de domínio do capital.  

 Já sabemos que o modo de produção capitalista instaura uma divisão de 

classes, na qual a desigualdade naturalizada funciona como sustentáculo para 

o surgimento de uma classe subprivilegiada, herdeira de uma inferiorização 

instituída pela antiga ordem. A exploração de uma classe sobre a outra se 

intensifica quando fatores como a tradição e o sexo são utilizados como 

subterfúgios para segregar determinados estamentos do sistema produtivo de 

bens e serviços. Desta forma: 

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 
camadas femininas traduzidas em termos de mitos justificadores da 
supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a gerara; no plano 
estrutural, à 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, 1979, p. 
35) 

           

A competitividade, colocada como uma aparente forma paritária dos 

indivíduos se posicionarem perante o mercado, e benéfica para o amplo 

desenvolvimento social, seria então prejudicada pelas também aparentes 

deficiências físicas e mentais da categoria sexo feminino. Inversões de valores 

são recorrentes nesta conformação social, haja vista o quão perverso é o 

impacto da reificação em âmbito global e, certamente, não seria com uma 

categoria secularmente achincalhada como a de mulheres que se daria de forma 

distinta; isto quer dizer que quando as mulheres são colocadas como obstáculos 

para a “prosperidade” do desenvolvimento social, na verdade inverte-se a 
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realidade concreta - é a sociedade que impede a plena realização da mulher. 

(Saffioti, 1979, p. 35-36) 

Contudo, os impeditivos interpostos entre as mulheres e sua integração 

socioeconômica, não apresentam muita constância, variando conforme os 

interesses e necessidades do capital, oscilando conforme a fase de 

desenvolvimento, como também por seus processos de retratação durante as 

crises cíclicas. O fato é que nunca se levou em conta as necessidades e os 

anseios femininos de uma possível realização por meio do trabalho. 

Portanto, não há dúvidas que se sustentem a respeito da condição que o 

trabalho feminino foi absorvido pelo capital: desvalorizado, subestimando, 

inferiorizado, portanto, em condições altamente adversas. Conforme a teoria 

marxiana, o capitalismo tem como característica o nivelamento de condições 

para a contínua exploração do trabalho, em quaisquer esferas da produção e é, 

certamente partindo desta concepção, que o trabalho feminino é assimilado pelo 

capital ainda em formação, como mais um campo de exploração, extraindo das 

mulheres um alto nível de mais valia absoluta.  

Saffitoti coloca que é por meio da simultânea “intensificação do trabalho, 

da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos que os masculinos” 

que se dá esse processo. Embora o maquinário já houvesse guindado a 

produtividade do trabalho, não havia, entretanto, saciado “a sede de 

enriquecimento da classe burguesa” (1979, p. 36) e ainda que o sistema 

capitalista absorvesse a força de trabalho feminina de maneira depreciada, a 

exploração em determinadas circunstâncias se tornava mais intensificada e 

inescrupulosa, como no exemplo de Marx a respeito da situação das 

trabalhadoras na Inglaterra no século XIX. (Marx, 2017, p. 529)  

Mulheres, com seus filhos, exercendo atividade de acabamento de renda, 

dividiam tacanhos espaços, tanto para trabalho domiciliar como para morarem, 

incluindo também a divisão do espaço para emprego de outras mulheres e 

crianças (algumas com menos de 5 anos) em jornadas de trabalho que se 

estendiam das 6h da manhã às 12h da noite. Contudo, em épocas de bons 

negócios, a jornada normal de trabalho durava em média 12 horas. Estes locais 

caracterizados como buracos fétidos, dispunham de parcas condições 

essenciais como luz e ventilação, sendo que oxigênio do ambiente ainda era 

consumido pela iluminação a gás. 
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Contudo, a introdução maciça da maquinaria e do consecutivo 

desenvolvimento fabril, principalmente no contexto da Revolução Industrial, 

entre 1770 e 1830, demandou a inserção de crianças e mulheres no interior das 

fábricas. A força bruta, antes necessária para a realização das atividades, perde 

espaço, buscando movimentos mais flexíveis. Sendo assim, o capital garantiu o 

crescimento substancial da massa de assalariados, submetendo à exploração 

não apenas o homem, o chefe de família, como na alvorada mercantil, mas agora 

todos os membros de uma mesma família. (Marx, 2017, p. 468)  

Não se pode cair no erro de pensar que essa introdução se dá devido a 

alguma inversão na hierarquização familiar. No processo de intensificação da 

exploração do trabalho, ainda que o chefe de família acabasse perdendo espaço 

para as mulheres e crianças, não caracteriza como justificativa de alguma 

mobilidade; é o histórico da submissão da mulher que a coloca em um menor 

patamar, que a faz mais débil perante à exploração. Há uma passagem n’O 

Capital que traz um discurso realizado na Câmara dos Comuns, por Lord Ashley 

em 1844, sobre as horas trabalhadas na fábrica, traduzindo de forma inequívoca 

a afirmação a respeito do trabalho das mulheres: 

O sr. E., um fabricante, informou-me que empregava exclusivamente 
mulheres em seus teares mecânicos, dando preferência às mulheres 
casadas e especialmente àquelas que tinham em casa uma família que 
delas dependia para sua manutenção; tais mulheres são mais atentas 
e dóceis que as solteiras e se submetem aos esforços mais extremos 
para obter seu sustento. (MARX, 2017, p. 475)  
 

Em uma condição de aparência, esta dinâmica poderia de alguma forma 

representar um incremento de renda, um benefício materializado pelo acréscimo 

salarial familiar, no entanto, a maquinaria divide a força de trabalho de uma 

pessoa em quatro, por exemplo. É a repartição da força de trabalho do homem 

provedor entre a esposa e os filhos. Desta forma, há uma desvalorização coletiva 

da força de trabalho, considerando que no tempo de uma jornada de trabalho, 

haveria quatro, resultando em uma diminuição do preço pago em relação à 

proporção do excedente do mais trabalho. Assim, a maquinaria alcança um 

aumento duplo de exploração, tanto de grau a partir da intensificação, como 

também de material humano.   

O ciclo de aproveitamento do capital, de todas as desvantagens que 

impõe à classe trabalhadora, completa-se então com a necessária substituição 

do trabalho doméstico demandante do consumo familiar, por mercadorias 
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prontas. Portanto, este encurtamento temporal de trabalho no interior dos lares 

corresponde ao aumento de dispêndio financeiro, de modo que mesmo havendo 

um aumento de renda, o contrabalanceamento é inevitável. (Marx, 2017, p. 469) 

Como resultado deste processo, o homem acaba por enxergar a mulher 

como uma concorrente no mercado de trabalho, prestando um grande auxílio à 

classe dominante, normalizando e consentindo com a desigualdade pela qual a 

mulher é inserida no sistema. É certo ponderar que os homens da burguesia 

também tinham consciência do caráter submisso que acompanhava as mulheres 

há séculos, favorecendo então a elevação de seu trabalho excedente a partir da 

intensificação da prática da exploração.  

Ainda que pesem contra as mulheres todas essas questões apontadas, 

não há como prescindir de seu trabalho, por se tratar de uma condição de 

sobrevivência da própria sociedade, sopese que as mulheres representam 

metade do todo em escala global. Aqui, cabe ressaltar uma questão 

impecavelmente colocada por Saffioti a respeito do trabalho em termos gerais: 

Cada modo específico de atualização da força de trabalho nem é 
atividade inerente ao homem ou à mulher, nem deriva de uma 
necessidade inerente aos representantes de um ou outro sexo. A 
atividade trabalho, nas diferentes formas que assume ao longo da 
história, não é senão, o resultado histórico da luta do ser humano 
(homens e mulheres) com a natureza no processo social de produção 
de sua vida. O trabalho industrial, nas sociedades capitalista, neste 
sentido, não é inerente ao homem nem à mulher; é simplesmente um 
momento da evolução histórica da humanidade, um modo histórico 
determinado de humanizar a natureza e reificar as relações sociais. (...) 
E, é preciso lembrar, a necessidade do trabalhar não deriva tão-
somente da vontade de sobreviver fisicamente. O desenvolvimento 
social cria nos seres humanos outras necessidades cujas satisfação 
pode ser atingida através dos rendimentos obtidos no desempenho de 
uma atividade remunerada. Como via de expressão da personalidade 
humana é que o trabalho, com as características que assume nas 
sociedades capitalistas, não é necessário aos indivíduos. Entretanto, 
isto não atinge somente as mulheres. É fenômeno que envolve também 
os homens, embora nestes seja menos aparente, dado o hábito do 
trabalho que a sociedade criou nos seres masculinos. (SAFFIOTI, 
1979, p. 39) 
 

 Admitir que cercear a mulher da esfera produtiva, bem como não anuir 

com a inferioridade com a qual é tratada, são tarefas que o homem deve assumir 

para que possa se libertar da conjuntura alienante que o envolve40, esforçando-

 
40 Não se trata de afirmar que a alienação é exclusiva do homem, já sabemos pela leitura do 
estudo em questão que a alienação e o estranhamento são fenômenos amplos, que afetam tanto 
o sexo feminino, como masculino. Aqui a alienação se refere ao fato da não compreensão que a 
situação da mulher no contexto capitalismo além de prejudica-la, também é um problema do 
homem. “(...)o homem consente na competição desigual de que são os atores representantes 
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se para abandonar os ideais de prestígio de sustento integral do lar, passando a 

compactuar com as mulheres para que os capitalistas arquem com os gastos 

mínimos de sobrevivência da classe trabalhadora.   

 Alinhar-se a um discurso que privilegie apenas uma categoria de sexo 

isoladamente, seja ela masculina ou feminina, dificilmente produziria as 

condições necessárias para o pleno emprego e para o desenvolvimento da 

sociedade. Poderia criar benefícios no plano imediato, mas que acabaria por 

conceber “uma indefinida sujeição a um status quo inibidor da atualização das 

potencialidades humanas” (SAFFIOTI, 1979, p. 66). 

 Retomando sucintamente Mészáros, lembremos rapidamente que a 

reprodução biológica em consonância com a regulamentação economicamente 

sustentável corresponde a uma função primária do processo sociometabólico. 

Isto significa que a forma como se dão e “a articulação histórica mutável” dos 

relacionamentos humanos é de grande relevância. Estas relações dialéticas 

guardam especificidades históricas e um aprofundamento institucionalizado de 

intercâmbio humano, sendo mutuamente afetadas e influenciadas pelo todo das 

estruturas fundamentais do complexo social. Tratando da conexão entre 

capitalismo e essas relações, o autor traz a seguinte afirmação:  

(...) se os imperativos alienantes do sistema estabelecido da 
reprodução econômica exigem um controle social discriminatório e 
hierárquico, afinado com o princípio antagonista estruturador da 
sociedade, e o correspondente modo de administrar o processo do 
trabalho, o “macrocosmo” abrangente desse tipo encontrará seu 
equivalente em todos os níveis do intercâmbio humano, até mesmo nas 
menores “microestruturas” ou “microcosmos” da reprodução e do 
consumo habitualmente teorizados sob o nome de “família”. 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 267-268) 
 

 E se, nesse pequeno universo, as relações não estiverem livres e 

reguladas pelos indivíduos que as compõem, com arranjos autônomos diante do 

“macrocosmo” histórico colocado (mas não de forma apartada da sociedade), 

sustentadas por uma igualdade substantiva entre os sujeitos envolvidos, torna-

se impraticável sequer cogitar a “emancipação da sociedade da influência 

paralisante, que evita a autorrealização dos indivíduos como seres sociais 

particulares.” (MÉSZÁROS, 2011, p. 268).  

 
das duas categorias do sexo, com desvantagens para as mulheres, contribuindo assim, 
enormemente, para a preservação do status quo reificante.” (SAFFIOTI, 1979, p. 41) 
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 Assim, partindo das condições estabelecidas de hierarquização, 

dominação e exploração, não se pode alcançar a emancipação das mulheres, 

ou uma igualdade verdadeira e substantiva, sem desafiar frontalmente a 

autoridade do capital. As variantes de hierarquias discriminatórias não consistem 

na causa original da forma sistêmica de funcionamento alienante do capital. 

Embora elas funcionem como estruturas de reforço para que o capital exerça o 

poder de constituir relações antagônicas e de subordinação autoritária da 

produção, abrir-se-ia uma possível solução por meio de uma elucidada alteração 

dessa estrutura, ainda que se mantivesse seu quadro de reprodução.  

No entanto, as reivindicações de igualdade perpassam pela necessária 

inversão das relações causais existentes, pelo “incorrigível do sistema do capital 

como um sistema de relações de poder antagônicas, em que o poder de controle 

está inteiramente separado dos produtores e cruelmente imposto sobre eles.”     

(MÉSZÁROS, 2011, p. 269), que aí então são substanciadas pela premissa 

imutável da continuidade das relações de poder material, da submissão 

estrutural do trabalho ao capital. 

Coexistir nessa realidade não quer dizer ser condescendente com ela, e 

como ponto de reflexão a importância de se começar mudanças com potencial 

realmente revolucionário a partir das práticas cotidianas, dos pequenos 

acontecimentos. São nesses espaços em que há uma capacidade mais razoável 

de se questionar as estruturas sociais constituídas, disputando o discurso e 

refutando sistematicamente ações onde se exerçam relações de força, com base 

na teoria e na práxis revolucionária. (Baptista, 2007, p. 37) 

Esta dura realidade para as mulheres não impacta somente na 

marginalização ou inferioridade com o qual o trabalho é absorvido, mas da 

discriminação e segregação particular da mulher enquanto socius, isso quer 

dizer, para além do processo de assalariamento desigual entre os sexos, as 

contradições expressos no trabalho feminino acabam por repercutir nas várias 

subestruturas da sociedade, estendendo-se do macrocosmo para o microcosmo, 

em um processo de reprodução constante mediado pelas estruturas de comando 

do capital. (Saffioti, 1979, p. 37)         

Esta retomada histórica, alinhada ao desvelar da aparência cotidiana ao 

longo dos séculos, desmistifica o devaneio dos teóricos capitalistas de uma 

ordem democrática de fato, impossibilitando qualquer troca igualitária para essa 
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parcela da população. Federici defende a premissa, partindo do fato de que o 

“compromisso com o barateamento do custo da produção do trabalho (...) exige 

o uso da máxima violência e da guerra contra as mulheres, que são o sujeito 

primário dessa produção” (FEDERICI, 2017, p. 14).  

Seu argumento tem como origem os fatos expostos ocorridos na Idade 

Média até a atualidade, apontando como a globalização ainda é acionada por 

um estado de guerra permanente (embora muitas vezes silenciado e velado), na 

qual as mulheres sofrem as piores consequências, bastando observar os 

números altíssimos de violência de gênero, as perdas de direitos trabalhistas, as 

múltiplas formas de despossessão e o fenômeno crescente de pauperização da 

mulher em âmbito mundial, agravada em momentos de crise. Não é à toa que 

no decorrer da história, assim como evidenciado por alguns exemplos expostos 

no presente trabalho, que o aumento de mulheres prostituídas está atrelado a 

momentos de expulsão intensificada da mulher da esfera produtiva.    

 

3.2 Aspectos gerais da situação da mulher e do trabalho feminino no Brasil 

  

 A formação sócio-histórica brasileira não apenas se constituiu baseada no 

sistema de opressão de gênero, mas também lançou mão de diversos artifícios 

para se sustentar – diga-se: sustentar às custas de muito sofrimento, violência e 

aviltamento – entre eles, recorrendo ao subterfúgio das relações de dominação-

subordinação exercidas pelos países de capitalismo central ou daqueles que 

despontavam como potências, e ainda, por outro lado, dependente das decisões 

do conjunto de nações que detinham o centro da dominância.   

É inegável que o Brasil teve características próprias para sua constituição 

em sociedade em classes. Tratando-se da condição da mulher, não se pode 

desconsiderar o passado europeu e suas influências colonizadoras, tampouco 

tê-la como uma continuidade ou desdobramento da Europa Medieval feudalista, 

seria como, em qualquer uma das hipóteses, reduzir a sua complexidade, ainda 

que parcialmente ou mesmo espelhá-la falsamente. Consideremos também que 

neste momento histórico, o feudalismo já se encontrava em pleno 

esfacelamento. Desta forma, as intenções encontravam-se em torno do 

comércio, não havendo sentido em reproduzir uma estrutura diversa por aqui.   
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O primeiro ponto a ser considerado no processo de estabelecimento da 

propriedade privada dos meios de produção no Brasil como um estágio 

necessário para a formação de uma sociedade capitalista, foi justamente torná-

lo uma colônia para exploração, ou seja, uma terra assenhorada, dependente 

economicamente da metrópole, a fim de atender as demandas das economias 

europeias que ainda desabrochavam, transitando do mercantilismo para o 

capitalismo comercial. (Saffioti, 1979, p. 137-140) 

A economia escravocrata brasileira serviu aos interesse do capital tanto 

nessa fase, como em seu posterior desenvolvimento para capitalismo industrial, 

desempenhando papel de exportador de produtos agrícolas e minerais, assim 

como alimentando os lucros dos burgueses, primeiramente portugueses e 

holandeses, depois de Portugal e Inglaterra, e posteriormente apenas inglês, 

seguindo até hoje (certamente não mais com a condição formal escravocrata), 

principalmente estado-unidense e de alguns países centrais da União Europeia. 

Conclui-se, a partir destes parâmetros, que a economia brasileira sempre 

funcionou como uma facilitadora para acumulação de capital e geração de lucro, 

de ontem para a atualidade, como afirma a seguinte passagem, “(...) sempre 

coube ao Brasil, por força da divisão do trabalho entre as nações, a posição de 

peça auxiliar da engrenagem de um sistema autopropulsor” (SAFFIOTI, 1979, p. 

142). 

Nesta construção é imprescindível que se compreenda que para além das 

atrozes e pérfidas ações impostas aos povos indígenas e africanos, a 

racionalidade que orientou a adoção do sistema escravocrata, constituído 

essencialmente por negros e negras, considerando as necessidades para o 

estabelecimento do capitalismo desenvolvido, haveria a exigência de se adotar 

o assalariamento da força de trabalho,   pois  para um sistema de acumulação 

de capital com este patamar esta força de trabalho não seria adequada. Isto quer 

dizer que a escravidão representou para o Brasil um momento histórico no qual 

os escravizados se constituíam “numa mercadoria capaz de mobilizar grandes 

capitais comerciais, como também se transformavam num capital fixo, portanto, 

em meios de produção para as grandes explorações agrícolas.” (SAFFIOTI, 

1975, p.142-143).   Tanto Portugal, quanto Inglaterra não dispunham de mão-de-

obra suficientes que viabilizasse um emprego de “livre” força de trabalho, como 
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também, pelas razões apresentadas a seguir, poderiam colocar em risco os 

objetivos burgueses: 

De outra parte, não se pode deixar de lembrar que, onde houver terra 
abundante e gratuita ou mais barata, onde todos os homens forem 
proprietários de sua força de trabalho e onde todos puderem ter um 
pedaço de terra para seu próprio cultivo, haverá dificuldade de se 
contratarem trabalhadores assalariados e, quando as houver, a 
participação do trabalhador no produto de seu trabalho será 
extremamente elevada. Nestas circunstâncias, a igualdade jurídica 
entre os homens colocaria sérias dificuldades ao processo de 
acumulação de capital, razão pela qual a utilização da força de trabalho 
escrava, nas colônias, constituía o meio adequado a fim de se levar 
avante o processo da acumulação originária. (SAFFIOTI, 1979, p. 143) 
 

     Buscou-se implantar no Brasil um sistema de dominação patrimonial-

patriarcal alinhado ao sistema escravocrata. Uma estrutura de dominação 

baseada no patrimônio, por se fundamentar na descentralização do poder 

doméstico a partir da distribuição de terras entre os filhos e pessoas relacionadas 

ao círculo familiar; por todas as decisões e benesses estarem sob o poder dos 

homens, concretizadas a partir de uma submissão e obediência direcionada a 

um ente pessoal. Isso quer dizer que a dominação não era de ordem impessoal 

ou tida a partir de normas abstratas, mas pautada pela tradição, pelo 

conservadorismo, pelo do domínio e sujeição de mulheres aos homens (Saffioti, 

1979, p. 160; Teles, 2017, p. 29).  

A distribuição do poder e a verificação de vantagens econômicas 

investiram de poder funcionários da Coroa Real, alguns, devido ao favoritismo 

do rei e pela dificuldade de fiscalização de afazeres tamanha extensão territorial 

brasileira, enriqueceram, obtiveram vantagens e tornaram-se poderosos dentro 

da parca estrutura social da época. A datar da mudança de direcionamento 

econômico da Coroa, seus interesses passaram a residir menos no trabalho 

executado por seus funcionários e mais nos homens que principiavam na 

exploração da propriedade privada e na extração de lucro (ainda que as 

condições de funcionário e explorador fossem simultâneas), apoiando-se nestes 

para não ter seus interesses de exploração frustrados. 

Este início de colonização subsidiou a criação de castas na sociedade 

brasileira repleta de contradições e inconsistências culturais. A estratificação 

social se dava na função econômica, tal qual na pecuniária, já que a liberdade 

dos escravizados era passível de ser comprada. Desta forma, ainda que 
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precariamente, as castas brasileiras permitiam o mínimo de mobilidade e 

ascensão social.  

O domínio formal da classe dominante era ameaçado e abalado com 

frequência tanto pelo fundamento pecuniário, quanto pela miscigenação 

marcante nas relações brasileiras desde os primórdios da colonização, 

inicialmente com as indígenas e, posteriormente, com as mulheres negras. 

(Saffioti, 1979, p. 162, Teles, 2017, p. 27) Soma-se a isso o impeditivo legal dos 

casamentos inter-raciais, que em nada intimidava os homens brancos a se 

assenhorarem de suas escravizadas, apenas evitava a possibilidade legal de 

uma relação. Portanto, Saffioti pontua que a raça representava um símbolo da 

condição econômica inferiorizada, não caracterizando o principal fundamento 

para a divisão da sociedade em castas, firmando a condição econômica como 

essência, a estratificação. 

    Essa construção provocou consequências diversas para os papéis 

desempenhados pelas mulheres de ambas as castas: da dominante, formada 

pelas mulheres brancas; e fundamentalmente mais nociva para a dominada, das 

quais as mulheres negras faziam parte. Sua sujeição era dupla, se de um lado 

seu trabalho produtivo na área de bens serviços era tão explorado em 

equiparação ao trabalho do homem escravo quando desempenhavam as 

mesmas funções, por outro, ainda lhe cabia ser objeto de satisfação sexual. 

Pontue-se que os estupros, quando não eram cometidos pelo próprio senhor da 

Casa Grande, eram realizados por outros homens brancos que as alugavam, 

próprio de uma exploração econômica e sexual. No entanto, não eram estes 

abusos animalizados de poder que desencadearam uma série de tensões 

sociais e culturais, mas sim a consequência dessa relação, o crescente 

nascimento de miscigenados41. 

A exigência da prestação de serviços sexuais, que o senhor fazia em 
relação à negra escrava, tornava-a, pois, simultaneamente res e 
pessoa humana. Transfigurava-se, assim, em processo de coisificação 
o papel que lhe cabia enquanto pessoa, e em criatura humana, a coisa 
(instrumento de trabalho). A determinação sexo, cujo modo de operar 
é basicamente condicionado pelo modo de produção, passa a ter. 
sobre este mesmo modo de produção, uma influência ponderável. 
(SAFFIOTI, 1979, p. 164) 

 
41 Saffioti no texto utiliza o termo “mulato” para designar as pessoas que nasciam de relações 

inter-raciais. No estudo em questão, preferiu-se não aderir à palavra devido ao significado 
pejorativo a que foi atribuída. Diversos escritos do movimento negro e do movimento feminista 
negro buscam ressignificar termos ou então eliminá-los, como no caso em questão.  
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 O progressivo crescimento de pessoas nascidas, frutos de relações inter-

raciais, alinhado ao alto índice de mortalidade de escravizados e o número 

insuficiente deles para atendimentos das necessidades crescentes de 

exploração, colocavam em constante ameaça o sistema escravocrata. Estas 

relações desencadearam um processo deslocado do comportamento que se 

esperava em relação às normas e tradições das famílias das altas classes. Se 

na Antiguidade já havia a diferenciação entre as mulheres destinadas ao 

matrimônio e mulheres para “aventuras”, é nesse nefasto período da história 

brasileira que se estabelece um dos grandes mitos discriminatórios e cativeiros 

seculares que acompanham as mulheres negras até hoje, a noção que elas se 

destinam à satisfação sexual, enquanto às mulheres brancas, cabe o papel de 

esposa e mãe, a bela, recatada e do lar42. A divisão sociossexual do trabalho no 

interior do sistema capitalista naturalizou o destino das mulheres às posições de 

trabalho mais subalternizadas, porém, esta inferiorização acentuada que se 

ergueu no ambiente reprodutivo da vida estendeu-se e desdobrou-se para o 

espaço produtivo destinando às posições de trabalho ainda mais precarizadas e 

exploradas às mulheres negras.      

 Sueli Carneiro, ao estudar os vínculos de exploração entre raça e gênero, 

construiu o conceito de subalternização do gênero segundo a raça: 

As imagens de gênero que se estabelecem a partir do trabalho 
enrudecedor, da degradação da sexualidade e da marginalização 
social, irão reproduzir até os dias de hoje a desvalorização social, 
estética e cultural das mulheres negras e a supervalorização no 
imaginário social das mulheres brancas, bem como a desvalorização 
dos homens negros em relação aos homens brancos. Isso resulta na 
concepção de mulheres e homens negros enquanto gêneros 
subalternizados, onde nem a marca biológica feminina é capaz de 
promover a mulher negra à condição plena de mulher. (CARNEIRO, 
2003, s/p) 

 

 Enquanto às mulheres negras foram reservados os espaços de negação 

de suas raízes, de exploração absoluta de seu trabalho, do assalto e da 

sexualização exacerbada de seus corpos, da prostituição, da negação da 

possibilidade de criar laços familiares; às mulheres brancas foram traçados, 

comumente, dois possíveis destinos: o casamento ou o convento. Decerto estas 

 
42 A edição de abril de 2016 da Revista Veja, estampou na capa a primeira-dama da época 

Marcela Temer, esposa do então presidente Michel Temer. Marcela reúne todas as qualidades 
que se espera de uma mulher, do Brasil Colônia, e do atrasado Brasil do século XXI, uma mulher 
branca, jovem e silenciosa.   
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mulheres brancas pertenciam às camadas mais abastadas da sociedade 

brasileira. As mulheres pobres, ainda que brancas sempre desempenharam 

funções mais braçais, inclusive como prostituas, como citado no capítulo 

anterior. 

 Para uma sociedade patriarcal opressora, as mulheres brancas 

desempenhavam um exemplar papel incipiente, de mães legítimas dos herdeiros 

burgueses, alinhando quase a plena ignorância em relação à educação básica, 

onde raras eram as mulheres que sabiam sequer assinar o próprio nome, com 

uma profunda imaturidade, casando-se antes dos 20 anos. Suas funções de 

controle e supervisão domésticas eram mais amplas do que as compreendidas 

atualmente, englobando os serviços da cozinha, fiação, tecelagem, costura, 

bordado, serviços do pomar, do jardim, o cuidado das crianças, dos animais 

domésticos e as ações necessárias para eventos sociais. E com frequência, 

quando viúvas ou seus maridos se tornavam inválidos ou incapazes, assumiam 

os negócios da família, conduzindo-os com sucesso e evidenciando um traço 

ignorado: a possibilidade de a mulher desempenhar uma atividade tida como 

masculina com êxito. (Saffioti, 1979, p. 169-171)  

 Contudo, embora desempenhasse funções necessárias para o bom 

andamento da casa senhorial, ou ainda que fosse ociosa, o traço em comum 

entre essas mulheres era a necessária aceitação da supremacia masculina, 

primeiramente na figura do pai e, em seguida, do marido, habitualmente muito 

mais velho e escolhido pelo próprio pai. Assim, devido ao seu restrito universo 

social, a mulher conservadora brasileira representava o elemento de estabilidade 

da sociedade.  

 Tida então como propriedade e simultaneamente privada da possibilidade 

de ter uma propriedade, com sua sexualidade controlada e submissa aos 

poderes patriarcais,  

(...) a sociedade colonial brasileira aliou à divisão da população em 
castas a estratificação social na linha do sexo. Esse rígido sistema de 
constrangimento físico e moral do elemento feminino, criado e mantido 
pelo androcentrismo da família patriarcal, marcou profundamente a 
vida e mentalidade da mulher brasileira. (SAFFIOTI, 1979, p. 175) 

 

  Com o passar das décadas, a abolição formal da escravatura e a 

industrialização foram os períodos que marcaram de alguma forma as relações 

das mulheres para com a sociedade. Primeiramente, as mulheres negras 
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passam a ter liberdade formal, no entanto, as mulheres brancas se veem diante 

de um rebaixamento de status, pelo menos no âmbito dos direitos da pessoa 

humana, já que a partir deste ponto os homens negros passaram a ter status 

jurídico de cidadão para fins eleitorais, direito ao qual as mulheres não tinham 

ainda acesso. (Saffioti, 1979, p. 177) Ainda que de forma não tão notória como 

seria necessário sê-lo, mulheres que se colocaram como exceção também 

estiveram presentes nas lutas pela independência e pela própria abolição. Isso 

quer dizer que mesmo manipuladas e exploradas por pais, maridos, senhores de 

terra e ocupando um lugar subalterno, não se deve desconsiderar que aquelas 

a frente de seu tempo se rebelaram e resistiram, pagando alto preço, muitas 

vezes com suas vidas, para que uma elevação de patamar coletiva das mulheres 

fosse concretizada. (Teles, 2017)   

 No desenvolvimento da sociedade capitalista, as famílias ganharam 

outros contornos, tornando-se mais nuclear e monogâmica para ambos, ainda 

que somente em termos legais. Todas as mulheres tiveram acesso ao voto, 

mediante ao que se considera a primeira articulação de mulheres em vários 

estados brasileiros, tido como bandeira feminista no início do século XX.  

 A urbanização e a industrialização permitiram um novo salto para as 

mulheres, possibilitando o rompimento do isolamento do ambiente doméstico a 

partir da inserção de sua força de trabalho em fábricas, lojas, escritórios, 

modificando a forma de relacionar com a sociedade. Esta condição influenciou 

na necessidade crescente de uma educação escolarizada, como também na 

forma de conceber os relacionamentos amorosos. As mulheres passam a ter a 

liberdade de escolherem livremente seus pares, muito por conta dos novos 

hábitos de lazer e socialização, como bares, cinemas, festas etc (Saffioti, 1979, 

p. 177-179). 

 Em uma sociedade capitalista marcada por contradições, avanços e 

retrocessos, toda a sociedade foi impactada durante o período de ditadura 

militar. Nesta época, como uma retomada do colonialismo, surgiram 

organizações reacionárias que buscavam manipular as mulheres para que 

dessem sustentação aos movimentos golpistas. Mulheres estiveram presentes 

não somente em movimentos de paz, mas também na luta armada. Aqui, como 

já apresentado, as mulheres já dispunham de certa autonomia, possibilitando o 

surgimento de movimentos diversos, como o se prostitutas. 
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 Indiscutivelmente, os movimentos de mulheres e os movimentos 

feministas43 tiveram grande influência nessa grande alteração de cenário, 

apontando para problemas que afetavam e afetam a vida das mulheres e da 

classe trabalhadora em geral, como o protagonismo nas lutas pela anistia, 

reinvindicação por creches e escolas, habitação, saneamento, descriminalização 

do aborto. E mais recentemente, somente no século XXI vieram à tona as 

discussões a respeito da violação de direitos das mulheres e a violência 

doméstica. Governos progressistas pautaram as discussões, aprovando leis que 

visassem à igualdade formal de direitos e que levavam em conta as disparidades 

de condições entre homens e mulheres estendidas até hoje (Carneiro, 2003, p . 

02; Teles, 2017). 

  

3.3 Divisão sociossexual do trabalho44 

 

A divisão sociossexual do trabalho incide de maneira irrefutável na 

dinâmica de direcionamento e crescimento profissional e do assalariamento das 

mulheres em escala mundial, operando como um fio condutor que auxilia na 

construção de fronteiras, aprofundando as relações de desigualdades que 

conformam o trabalho das mulheres. Ressalte-se de maneira explícita que “as 

condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de um destino 

biológico, mas, sobretudo, construções sociais” (KERGOAT, 2009, p. 67). 

 No mundo do trabalho ainda há segmentações e hierarquizações entre 

as atividades masculinas e femininas que causam uma séria segregação 

ocupacional, submetendo mulheres (como também homens) a funções 

precarizadas, empregos de regime intermitentes, com direitos reduzidos quase 

à indecência, gerando incertezas e angústias em relação ao futuro, inviabilizando 

 
43 Movimento de mulheres refere-se a “ações organizadas de grupos que reivindicam direitos ou 

melhores condições de vida e trabalho”. Já o movimento feminista está associado “às ações de 
mulheres dispostas a combater a discriminação e a subalternidade das mulheres e que buscam 
criar meios para que as próprias mulheres sejam protagonistas de sua vida e história” (TELES, 
2017, p. 23)  
44 Optou-se pela utilização do termo “sociossexual” em concordância com a teoria de Claudia 

Mazzei Nogueira, “Utilizamos a categoria Divisão Sociossexual do Trabalho e não a tradicional 
categoria Divisão Sexual do Trabalho, por entender a necessidade de enfatizarmos que esta 
categoria da Divisão do Trabalho apreende não só as questões das desigualdades de sexo, mas 
também as de raça/etnia e etária, questões estas que não só estão dadas por sua natureza, mas 
prioritariamente por serem questões construídas socialmente e que requerem também 
enfrentamento do preconceito e da desigualdade.” (NOGUEIRA, 2019, p. 174) 
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a possibilidade de uma vida dotada de sentido, como foi citado no início deste 

estudo. Sem dúvidas, no caso das mulheres, há um agravante: as amarras 

patriarcais e machistas permanecem resistentes e não seria diferente no Brasil. 

Historicamente, são os movimentos com abordagens marxistas e 

feministas os principais responsáveis por desvelar disparidades mascaradas 

pela aparência e pela imediaticidade do cotidiano, trazendo à luz tanto 

condicionantes que acompanham as mulheres há séculos, com suas práticas de 

discriminação que se mostram, atualmente, apenas com outras roupagens, 

como também novas temáticas introduzidas e próprias da dinâmica do capital.  

Foram as feministas marxistas que primeiramente problematizaram a 

divisão sexual45 do trabalho, “compreendida como atribuição de atividades 

sociais diferentes e desiguais segundo o sexo, como fruto de uma construção 

sócio-histórica, com nítido caráter econômico/de classe” (CISNE, 2015, p. 122), 

a fim de explorar e oprimir a mulher.  

Lênin, tanto em 1920, quanto em 1921, nas ocasiões em que se 

pronunciava em celebração ao Dia Internacional da Mulher, expôs a inserção 

das mulheres no capitalismo, as mazelas da sociedade de classes e os caminhos 

que poderiam se abrir a partir do comunismo e, posteriormente, da revolução 

bolchevista. Em ambas as oportunidades ele pontuou a respeito da escravidão 

doméstica e sobre a dupla opressão da mulher, tanto pelo sistema explorador do 

capital, como também referindo-se ao trabalho gratuito exercido pelas mulheres 

em suas casas: “sufocada pelo trabalho mais mesquinho, mais humilhante, mais 

duro, mais degradante, o trabalho da cozinha e da casa, que as relega ao âmbito 

estreito da própria casa e da própria família.” (LÊNIN, s/a, p. 34).  

Ainda que não tenha sido pioneiro, a discussão levantada por Lênin a 

respeito da divisão sexual do trabalho e a predominância do trabalho doméstico 

sob responsabilidade das mulheres este ano completou cem anos, apesar disso, 

a disparidade de horas dedicadas ao trabalho reprodutivo gratuito entre homens 

e mulheres permanece.  

  Analisar como o uso do tempo se diferencia em relação a ambos os 

sexos é ferramental decisivo para que novas relações sociais possam ser 

 
45 O termo divisão sociossexual é contemporâneo às feministas marxistas, por esta razão, aqui 
utilizou-se a expressão divisão sexual. 
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propostas, assim como para servirem como um parâmetro e indicativo para 

políticas públicas, com base na compreensão deste contexto de desigualdade.  

Para a compreensão desta engrenagem de subjugo das mulheres, 

retomaremos a passagem de ser orgânico para ser social. Um dos avanços 

observados foi a mudança de relação entre homem e natureza. O distanciamento 

cada vez mais acentuado deste vínculo, modifica o patamar de equilíbrio e 

igualdade, para controle e dominação.  

Neste mesmo sentido, conforme o trabalho se torna mais complexo, o 

homem por meio de atividades como a agricultura e pecuária compreende a 

seguinte correlação: se certo número de indivíduos realiza uma mesma 

atividade, qual a possibilidade de mais ganhos econômicos e, a partir desta 

compreensão, como se daria o aumento da acumulação a partir desta equação. 

A resposta que apareceu como solução foi a geração de um maior número de 

filhos, como garantia de incremento de mão de obra. De outra parte, a ilusão de 

que a mulher era unicamente responsável pela reprodução biológica se desfez. 

A partir deste contexto, Saffioti (2009) baseada em Johnson argumenta:  

Isto tudo foi crucial para estabelecer entre homens e mulheres relações 
de dominação-exploração. Além disto, a compreensão do fenômeno 
reprodutivo humano, observando-se o acasalamento dos animais, 
minou os poderes femininos(...) desacreditado o caráter mágico da 
reprodução feminina e descoberta a possibilidade de este fenômeno 
poder ser controlado como qualquer outro, estava desfeito o vínculo 
especial das mulheres com a força da vida universal, podendo os 
homens se colocar no centro do universo. (SAFFIOTI, 2009, p.23) 
 

 
Engels (s/d), por sua vez, assinala que o primeiro antagonismo de classes 

é atribuído à opressão do sexo feminino pelo masculino e compreende a 

instituição da monogamia (na prática, para as mulheres) como resultado da 

necessidade de garantir a paternidade dos filhos, os quais teriam direito às 

propriedades privadas familiares.   

O desmoronamento do direito materno, [foi] a grande derrota histórica 
do sexo feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também 
da direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em 
servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento 
de reprodução. Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo 
entre os gregos dos tempos heróicos e, ainda mais, entre os dos 
tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em 
certos lugares, até revestida de formas de maior suavidade, mas de 
maneira alguma suprimida. (ENGELS, s/d, p.15) 
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É neste contexto que o patriarcado se arquiteta para ser o colossal 

controlador da vida produtiva e reprodutiva das mulheres.  O regime patriarcal 

assegura para os homens o meio para produção e reprodução da vida diária. 

Aqui se insere o espaço reprodutivo no âmbito das atividades físicas, mentais e 

emocionais de cunho doméstico, necessárias para a sustentação do modo de 

produção capitalista. Ressalta-se, conforme Arruza, “que a opressão de gênero 

é um fenômeno não reduzível a relações interpessoais, mas antes possui um 

caráter e consistência societal” (ARRUZA, 2015, p.35).  

A partir desta conjuntura, Saffioti considera-o como um sistema de 

dominação e exploração, binômio que resulta em uma condição de opressão às 

mulheres, espraiando-se dos campos políticos e ideológicos, para a esfera 

econômica.   

[...] o patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado pela 
ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de 
exploração. Enquanto dominação pode, para efeito de análise ser situada 
essencialmente nos campos políticos e ideológicos, a exploração diz respeito 
diretamente ao terreno econômico. (SAFFIOTI, 1987, p.50) 

 

Nesta mesma linha, a autora aponta para uma “economia doméstica, ou 

domesticamente organizada, que sustenta a ordem patriarcal”, possibilitando 

aos homens “a antecipar a determinação, em maior ou menor grau, do destino 

das mulheres como categoria social” (SAFFIOTI, 2009, p.10) e ainda 

complementa: 

Neste regime, as mulheres são objetos da satisfação sexual dos 
homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas 
reprodutoras. Diferentemente dos homens como categoria social, a 
sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação de 
serviços sexuais a seus dominadores. (SAFFIOTI, 2009, p.10) 

 
Sendo assim, o sistema patriarcal também exerce controle sobre a 

sexualidade feminina e, por conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. É neste 

terreno que o modelo de família centrado no poder e na soberania masculina se 

assenta, “o patriarcado 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” 

(DELPHY, 2009, p. 173). Os rebatimentos deste domínio se estendem para a 

esfera produtiva do trabalho, determinando os tipos de trabalho que se adequam 

às mulheres ou a quais funções as mulheres devem se adequar. 
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Corroborando com os apontamentos de Saffioti a respeito da dominação 

do ambiente doméstico, Cisne (2014, 2015) destaca o caráter doutrinário do 

patriarcado, por meio do qual impele as mulheres a um processo educacional 

sexista, no qual valores e crenças, beneficiários ao modo de produção e 

reprodução, são incutidos, levando-as a acreditar que certas profissões e 

aptidões são atributos da essência feminina.  

 A formação destes arquétipos femininos engendra profundas 

dissonâncias na forma do comportamento e pensamento das mulheres, 

formando de si mesmas uma imagem condizente como que se espera do papel 

de uma mulher, traçando um destino social em cumplicidade com as justificativas 

lançadas pelo capitalismo e pelo patriarcado para sua subalternidade. 

O medo inconsciente do fracasso reduz suas aspirações e diminuiu seu 
ímpeto de realizar. Por isso a mulher busca integrar-se na estrutura de 
classes através de vias de menor resistência, em campos julgados 
próprios às características de seu sexo, em ocupações que, por seem 
pouco promissoras, mal remuneradas e conferirem pequeno grau de 
prestígio, são julgadas inadequadas ao homem. (SAFFIOTI, 1979, p. 
57) 

 

À vista disso, o sistema capitalista incorpora arranjos pré-existentes em 

sua base estruturante de composição das relações sociais, intensificando as 

desigualdades e refletindo-as na divisão sociossexual do trabalho. Marx, ao 

retratar a inserção da maquinaria na manufatura – portanto no princípio das 

relações capitalistas – já evidenciava como as novas organizações da divisão do 

trabalho vão se estabelecendo: “na utilização do trabalho feminino, do trabalho 

de crianças de todas as idades, de trabalhadores não qualificados, em suma, do 

“cheap labour”, o “trabalho barato” (MARX, 2017, p. 533). 

Na continuidade de sua exposição, Marx afirma que a “indústria se 

converteu no departamento externo da fábrica, da manufatura ou da grande loja.” 

(MARX, 2017, p. 533). Esta afirmação possibilita enxergar os laços inexoráveis 

entre a reprodução das relações de produção e a reprodução da divisão 

sociossexual do trabalho. A extensão e intersecção entre o trabalho e a 

reprodução atendem aos anseios do capital não somente pela necessidade de 

apropriação do trabalho feminino no sentido de explorá-lo, mas também porque 

as atividades em âmbito doméstico asseguram a manutenção das condições 

básicas dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho. Atividades como 

cozinhar, limpar a casa, cuidar das roupas, realizar as compras do mês, além de 
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serem atividades não remuneradas, atuam como atenuantes para os custos da 

reprodução da força de trabalho. Estas ações que acabam por compelir as 

mulheres a duplas e até tripla jornada de trabalho (Nogueira, 2010). Em 

concordância com o texto de Nogueira, Antunes reforça a asserção:  

(...) no universo da vida privada, ela consome horas decisivas no 
trabalho doméstico, com o que possibilita (ao mesmo capital) a sua 
reprodução, nessa esfera do trabalho não diretamente mercantil, em 
que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força 
de trabalho de seus maridos, filhos/as e de si própria. Sem essa esfera 
da reprodução não diretamente mercantil, as condições de reprodução 
do sistema de metabolismo social do capital estariam bastante 
comprometidas, se não inviabilizadas. (ANTUNES, 2013, p. 108-109) 

 

Segundo Federici, durante os estágios embrionários do capitalismo 

(referindo-se ao período de acumulação primitiva), tanto os contrastes de poder 

entre homens e mulheres, quanto por intermédio do trabalho não remunerado 

das mulheres sob o pretexto de inferioridade natural, viabilizaram uma imensa 

ampliação de  não remuneração do dia de trabalho, além de “usar o salário 

(masculino) para acumular trabalho feminino” (FEDERICI, 2017, p.232).  

Durante este processo formam-se as raízes do que Mészáros chamou de 

fragmentação e divisão hierárquica do trabalho, causando, dentre tantos 

infortúnios, divisões objetivas de interesse “dentro de um grupo particular ou de 

um setor de trabalho”, como também, divisão “entre diferentes grupos de 

trabalhadores pertencentes à mesma comunidade nacional” (MÉSZÁROS, 2014, 

p.353). Federici (2017) ressalta que esta condição serviu para desviar o foco do 

antagonismo de classes, para um antagonismo entre homens e mulheres.      

Desta forma, as condições impostas pelo capitalismo alinhado às bases 

do patriarcado, formado por homens que frequentemente foram coniventes e 

cúmplices desta organização hierarquizada, buscando manter seu poder 

mediante a desvalorização e disciplinamento das mulheres (Federici, 2017),  

intensificaram a discriminação salarial das trabalhadoras, distanciando o acesso 

de mulheres a posições de prestígio, marginalizando-a também de papéis 

político-deliberativos. Divisão nítida a partir dos apontamentos de Nogueira 

(2010):  

Dessa forma, a divisão sócio-sexual do trabalho expressa uma 
hierarquia de gênero que, em grande medida, influencia na 
desqualificação do trabalho feminino assalariado, no sentido da 
desvalorização da força de trabalho e consequentemente 
desencadeando uma acentuada precarização feminina no mundo 
produtivo. Isso ocorre porque a reprodução das relações sociais 
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capitalistas de produção é também a reprodução da divisão sócio-
sexual do trabalho. (...) Em decorrência disso, podemos afirmar que as 
relações sociais de gênero, aqui representadas pela desigual divisão 
sexual do trabalho, baseiam-se na articulação do trabalho assalariado 
feminino com as suas funções de reprodução, uma vez que as relações 
de gênero no espaço produtivo e na esfera reprodutiva apresentam 
relação de exploração e opressão respectivamente. (NOGUEIRA, 
2010, pp.1-2) 

 

É importante ressaltar que nossa realidade está pautada pelo 

neoliberalismo, adotando como resposta à crise estrutural do capital a 

reestruturação produtiva e acumulação primitiva do capital, engendrando como 

consequências, deste contexto, segundo Antunes (2009), o aumento da 

degradação do meio ambiente, desemprego estrutural e uma quantidade 

crescente de trabalhadores e trabalhadoras em condições precarizadas. 

Esta asserção é endossada por Federici (2017) quando realça aspectos 

violentos da acumulação primitiva, rearranjados pela globalização capitalista, 

além de conceber a degradação das mulheres como uma das condições 

necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. E continua:  

No cerne do capitalismo, encontramos não apenas uma relação 
simbiótica entre o trabalho assalariado contratual e a escravidão, mas 
também, e junto com ela, a dialética que existe entre a acumulação e 
destruição da força de trabalho, tensão pelas quais as mulheres 
pagaram o preço mais alto, com seus corpos, seu trabalho e suas 
vidas. (p.37) 
 
 

 Todas essas questões evidenciam que o capital não tem qualquer 

interesse em permitir a emancipação da mulher, tampouco uma igualdade 

substantiva em todos os âmbitos da vida. Marx nos coloca um importante ponto 

de reflexão:  

Na relação da mulher, como presa e servidora da luxúria coletiva, 
expressa-se a infinita degradação na qual o homem existe para si 
mesmo, pois o segredo desta relação tem sua expressão inequívoca, 
decisiva, manifesta, desvelada, na relação do homem com a mulher e 
no modo de conceber a relação imediata, natural e genérica. A relação 
imediata, natural e necessária do homem com o homem é a relação do 
homem com a mulher. (MARX, 1974, p. 13)  

  

Assim sendo, a junção de tantos fatores como a subordinação, 

desvalorização e marginalização faz com que muitas mulheres não criem uma 

identidade condizente com a sua condição de pertencente à classe trabalhadora, 

diminuindo uma potencial participação em órgãos de decisão, como em partidos 

políticos, sindicatos, associações ou mesmo na liderança de movimentos 
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sociais. Este estado de desmotivação ou mesmo desinteresse coopera para que 

a reprodução dos ideais do capital continue se perpetuando, possibilitando, 

portanto, que a intensificação da produtividade e o acúmulo do capital via criação 

de excedente continue como uma realidade na vida das mulheres.  

De acordo a literatura feminista levantada por Cordilha, Cruz e Lavinas 

(2016), o mapeamento realizado a respeito da evolução do emprego feminino e 

persistência das desigualdade no mercado de trabalho brasileiro mostra que 

apesar do aumento constante de participação feminina, passando de 40% para 

68%, entre mulheres de 16 a 65 anos, desde a década de 80 e até o início dos 

anos 2000, a taxa de desemprego entre as mulheres sempre aparece acima da 

média nacional, ainda que fossem, em geral, mais escolarizadas. 

Os ganhos salarias permanecem desiguais, mesmo após a diminuição de 

16% ocorrida no mesmo período acima citado. Em geral, a força de trabalho 

feminina permanece concentrada na área comercial e de serviços, formal ou 

informal, e em tempo parcial. Isso, na opinião das autoras, “juntamente à 

imperiosa necessidade de conciliar trabalho remunerado e obrigações 

domésticas” (CORDILHA, CRUZ, LAVINA, 2016, p. 94) explica o porquê das 

horas trabalhadas semanalmente pelas mulheres ainda seja inferior a dos 

homens. 

Segundo dados divulgados pelo IBGE em 202046, com base em 

estatísticas de 2019, as mulheres, em média, dedicam 10,4 horas por semana a 

mais que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. A 

média geral de horas destinadas ao trabalho doméstico ou de cuidados foi de 

16,8 horas semanais, sendo 21,4 horas semanais para as mulheres e de 11,0 

horas para os homens. A pesquisa considerou a população com 14 anos ou mais 

de idade. Esta diferença subiu nos últimos três anos, de 2016 para 2019, 

aumentando de 9,9 para 10,4 horas semanais. Ainda conforme a pesquisa, 146,7 

milhões de pessoas na mesma faixa etária realizaram afazeres domésticos, o 

equivalente a 85,7% desta população. O percentual de mulheres que realizam 

esses afazeres ainda é bem mais alto que o dos homens, sendo de 92,1% e 

78,6% respectivamente. 

 
46 Dados disponíveis em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/27877-em-media-mulheres-dedicam-10-4-horas-por-semana-a-
mais-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27877-em-media-mulheres-dedicam-10-4-horas-por-semana-a-mais-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27877-em-media-mulheres-dedicam-10-4-horas-por-semana-a-mais-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27877-em-media-mulheres-dedicam-10-4-horas-por-semana-a-mais-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas
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Um ponto que explicita e materializa a condição de exploração do homem 

sobre a mulher no ambiente doméstico é que na condição de cônjuge, a 

diferença entre os afazeres domésticos aumenta em 14,8 pontos percentuais 

para a mulher, já na condição de responsável pelo domicílio, esse percentual cai 

para 8,7 p.p., se esta mulher ainda for mãe, o percentual sobe para 18,3 pontos 

percentuais a mais de atividades no ambiente privado. E para que não restem 

dúvidas, o trabalho doméstico masculino se equipara ao das mulheres quando 

vive sozinho, ou seja, sem a presença de uma mulher para que seja sua serva 

domiciliar. Outro ponto que merece atenção é a quantidade de horas dedicadas 

ao domicílio quando não estão com ocupações, as mulheres em média gastam 

24 horas semanas, enquanto os homens não ocupados dedicaram a metade 

desse tempo, 12,1 horas semanais. Já as mulheres ocupadas dedicaram em 

média 8,1 horas a mais aos afazeres ou cuidados em casa que os homens 

ocupados. Em outra pesquisa também realizada pelo IBGE, em 2018, que 

aborda especialmente a mulher no mercado de trabalho, mostra que população 

ocupada de 25 a 49 anos totalizava 56,4 milhões de pessoas no Brasil, dos 

quais, 54,7% são homens e 45,3% de mulheres. A proporção dos rendimentos 

médios mensais representa 79,5% daquele recebido pelos homens. Já na 

comparação de horas trabalhadas, em média os homens trabalham 42,7 horas, 

enquanto a mulher 37,9 horas, o que acarretava cerca de 4,8 horas a menos na 

jornada semanal da mulher.  

Estes números demonstram que conforme foi discutido neste estudo, a 

inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho permanece 

marcadamente desigual. Da mesma maneira, ocorre com o grau de exploração, 

vulnerabilidade e precaridade dos trabalhos, já que “as mulheres têm de aceitar 

uma parcela desproporcional das ocupações mais inseguras e mal pagas no 

mercado de trabalho” (MÉSZÁROS, 2011, p. 305), além de ainda representarem 

70% dos pobres do mundo. É por esta linha que trataremos o trabalho sexual, 

como um lócus inalienável de relações de poder marcadamente desiguais entre 

homens e mulheres, subsidiada pelos elos entre capitalismo e patriarcado.  
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3.4 Trabalho sexual no contexto do capital 

 

Nos idos dos anos 80, grupo de mulheres e feministas pressionaram os 

então deputados a atenderem aos anseios das mulheres no país inteiro. Uma de 

suas reinvindicações para a aprovação da Constituição Cidadã foi a de inserir no 

Artigo 5º que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, garantindo 

de forma explícita a todos os brasileiros e brasileiras a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (Teles, 2017, p. 

147). No entanto, ainda que se tenha na teoria um princípio constitucional de 

tamanha solidez, na prática, há certos grupos populacionais que sentem na pele 

seus direitos sendo esgarçados cotidianamente. Historicamente, as mulheres 

prostitutas têm sido alvo de recorrentes violências do Estado, consideradas 

como vetores de doenças, como assunto policial e seguramente, julgadas em 

nome de um moralismo muitas vezes falido e hipócrita por parte do poder público 

e de grande parte da sociedade.   

De tal modo estão enraizados na sociedade a discriminação e o 

preconceito contra essas mulheres, que a forma como são chamadas e as 

expressões ligadas ao termo caracterizam uma ofensa desmoralizante, dentre 

as quais “puta” e “filho da puta” são as mais comuns. Isto deve-se ao fato dos 

filhos das mesmas terem a paternidade duvidosa ou não definida, ofendendo a 

moral burguesa, a ordem patriarcal, opondo-se à monogamia e subvertendo a 

dominação dos corpos femininos, tidos como propriedade privada.   

O vocábulo prostituição, de forma sucinta, tem como definição a prática 

de relações sexuais em troca de dinheiro ou favorecimentos de ordem financeira.   

A palavra tem raiz latina, do termo prosto, que faz alusão sobre estar à vista, à 

espera ou estar exposto diante do olhar público. Esta significação não está 

atrelada ao sexo biológico de quem exerce a função, ou seja, 

independentemente de ser homens ou mulheres a se prostituírem. (DECS, 2014; 

FRANÇA, 2012).  

Esta é a definição academicista, no entanto, dentre as diversas 

reproduções do senso comum, há algumas que se destacam pela construção 

histórica e negativa. A prostituição, considerada (equivocadamente) como “a 

mais antiga profissão da história”, basicamente foi circunscrita à polêmica, ao 

preconceito e ao estigma, vista de forma dessemelhante a outras atividades 
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laborais exercidas por mulheres, e como um trabalho não digno e de menor valor, 

embora contraditoriamente naturalizado. 

(...) é uma frase tantas vezes repetida, porém sem qualquer resíduo 
histórico; tem, entretanto, em sua propagação, o papel de justificativa 
para a existência da venda e da compra de mulheres, como algo que 
“sempre foi assim”. Mas em história, nada é dado de forma universal, 
pois a multiplicidade do humano torna tudo possível, nada fixo, 
permanente, incontornável (SWAIN, 2013, p.2) 

 

Longe de querer definir a prostituição como um trabalho qualquer, o que 

se busca é transcender a aparência do fenômeno, massivamente expressa no 

senso comum, de forma a apreender e desvendar as mediações existentes em 

tão complexa atividade realizada por trabalhadoras, que tem seu trabalho 

alienado e sua força de trabalho explorada.  

A prostituição, atividade frequentemente associada às mulheres, tem 

historicamente seu sentido alterado conforme as relações sociais decorrentes do 

modo de produção em vigência na sociedade. Desta forma, para Rostagnol 

(2000, p. 95) “A prostituição é um fenômeno social extremamente complexo que 

atravessa traços profundos da sociedade, com múltiplas derivações. Diz respeito 

à economia, ao trabalho, à sexualidade e às relações de gênero”.  

Considere-se que é sob o arcabouço do capitalismo que se intensificam a 

exploração e opressão sexual dos corpos, substancialmente os femininos. O 

trabalho sexual ganha contornos diferentes, permeado pela divisão sexual do 

trabalho e pelas transformações do mundo do trabalho, marcada historicamente 

pela desigualdade e hierarquização construída entre homens e mulheres, 

refletindo o modo de organização e as configurações produtivas e reprodutivas 

da sociedade capitalista, atravessada por mediações de ordem cultural, social, 

política e sem dúvida, econômica. O maranhado de elos entre patriarcado e 

capitalismo construiu papéis sociais e sexuais, segundo o qual  o destino das 

mulheres é então traçado desta forma: direcionado à esfera privada da vida (e 

do trabalho), portanto, aos trabalhos domésticos, ao cuidado dos filhos e da 

família, naturalizado como uma aparente essência feminina e, 

consequentemente, inferiorizado.  

Sua inserção no mercado de trabalho é semelhantemente impactada, 

reservando às mulheres posições precarizadas. Importante ressaltar que esta 

realidade não se limita a estes espaços da reprodução social, mas em um 
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processo equivalente à de uma espiral, que suga para o interior destes 

cerceamentos a totalidade da vida, das amizades, da atuação política, da 

participação em espaços deliberativos, entre tantos outros âmbitos que compõe 

a socialidade. Portanto, abordar tal realidade requer não perder de vista a 

posição da mulher na divisão sexual do trabalho, subsumido ao sistema do 

capital e ao patriarcado. 

Se em civilizações antigas os ritos sexuais realizados por mulheres, 

controladoras da própria sexualidade, proporcionavam “o elo vital entre a 

comunidade e sua divindade” (ROBERTS, 1992, p.21), na contemporaneidade, 

a prostituição é vista como símbolo de degradação moral e física, historicamente 

associada à perversão. Esta construção de imagem intensifica-se, 

principalmente em uma sociedade também baseada na formação da família 

nuclear burguesa, da qual tem na monogamia e na construção/definição do papel 

social da mulher subordinada e do homem opressor, requisitos primordiais para 

sua sustentação. Engels faz uma associação bastante severa sobre a situação 

da mulher dentro do casamento (exacerbando as funções domésticas das quais 

a mulher é submetida), o matrimônio de conveniência (pressupondo-se a função 

monogâmica e os interesses econômicos burgueses) e a prostituição: 

esse matrimónio de conveniência se converte, com freqüência, na mais 
vil das prostituições, às vezes por parte de ambos os cônjuges, porém, 
muito mais habitualmente, por parte da mulher; esta só se diferencia 
da cortesã habitual pelo fato de que não aluga o seu corpo por hora, 
como uma assalariada, e sim que o vende de uma vez, para sempre, 
como uma escrava·(ENGELS, 1984, p. 77) 

 
  

Portanto, assume-se a compreensão que a prostituição, principalmente 

nos moldes atuais da realidade concreta, é resultante das relações hierárquicas 

de poder, do surgimento da monogamia e da propriedade privada dos meios de 

produção (Engels, s/d). Desta forma, passa-se a ter o casamento monogâmico 

como forma de controle da sexualidade das mulheres, com o propósito de 

garantir que a herança seja destinada aos filhos legítimos do detentor da 

propriedade privada. Embora possa parecer que monogamia e prostituição 

encontram-se em lado opostos, a própria gênese demonstra o oposto, que 

ambas partem da mesma base material.  

A família nuclear torna-se fundamental para a reprodução, seja pela 

determinação biológica ou pelo arranjo de valores, e para a hereditariedade da 
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propriedade privada. As prostitutas, por sua vez, surgem a partir da parcela de 

mulheres que não se encontravam na “segurança” do ambiente doméstico, mas 

que de alguma forma precisavam encontrar formas que assegurassem sua 

sobrevivência. Daí então, a prostituição “surge a partir da sociedade de classes 

que, por sua vez, tem como constituinte a família patriarcal. Assim começa a 

história das relações sexuais em troca do pagamento.” (ALBUQUERQUE, 2008, 

p. 26-27). Lessa, por sua vez, afirma que a relação entre o homem e a prostituta 

caracteriza-se como uma “manifestação do poder da propriedade privada ainda 

mais evidente”, suas constatações validam a colocação de Albuquerque quando 

declara que a “prostituição é uma decorrência tão necessária do casamento 

monogâmico quanto a esposa: são apenas mediações diferentes para a 

afirmação do mesmo poder patriarcal que brota da propriedade privada” (LESSA, 

s/d, p. 29).  

 Embora as relações sociais sejam marcadas pelas contradições, é 

necessário que existam ideologias amplamente difundidas que ajam no sentido 

de manter a ordem estabelecida. A moral repressora da sexualidade funciona 

assertivamente para a manutenção da monogamia no ambiente doméstico e 

simultaneamente, intensifica o estigma da prostituta até hoje. É no contexto das 

relações sociais antagônicas – e complementares – que são estabelecidas a 

figura da mulher/mãe voltada à família e da prostituta como objeto de satisfação 

masculina, em um evidente contraponto entre o doméstico e a rua, o privado e o 

público. Roberts ao assimilar este conjunto afirma: 

(...) para tornar a submissão ao marido parecida com uma proposição 
atraente, os sacerdotes inventaram a noção de que a autonomia sexual 
das mulheres era a raiz de todo mal – e passaram a identificar as 
prostitutas que viviam de seu corpo como a incorporação viva deste 
mal. (ROBERTS, 1992, p. 29)     

 

As discussões a respeito da prostituição são constantes no interior do 

movimento feminista, gerando frequentemente discussões acaloradas ao se 

tratar de um dos grandes pontos (talvez o maior) de dissensão entre as 

correntes. Os assuntos costumam abordar questões ligadas ao corpo, à 

sexualidade, à violência, ao estupro, ao aborto, ao trabalho sexual e aos direitos 

das mulheres, e embora provoque atritos, os debates costumam ter o mesmo 

ponto de partida: a discriminação e a desigualdade com as quais as mulheres 

devem lidar no cotidiano.  
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As feministas de raiz marxista, socialistas e utópicas traçaram críticas 

muito duras em relação à prostituição A feminista bolchevique Kolontai ao falar 

sobre o ato sexual, apresenta-o como uma relação de compra e venda de 

mercadoria, mediado pelo dinheiro. Na obra “A nova mulher e a moral sexual”, a 

autora analisa a condição das mulheres como um símbolo da corrosão social 

causada pelo capitalismo, afirma: 

A prostituição deforma todas as noções que nos levam a considerar o 
ato sexual como um dos fatores essenciais da vida humana, como o 
acorde final de múltiplas sensações físicas, levando-nos a estimá-lo, 
em troca, como um ato vergonhoso, baixo e grosseiramente bestial. 
(KOLONTAI, p.35) 

 

Tristan, por sua vez, intensifica a crítica e trata a prostituição como a “mais 

horrorosa praga produzida pela desigual repartição dos bens desse mundo (...) 

que morte afronta a mulher pública! Está comprometida com a dor e a 

consagrada abjeção” (TRISTAN, 2009, p. 60). Raymond (2003) chega a 

comparar a legalização da prostituição como um reconhecimento da escravatura 

feminina, expondo a atividade como violenta e degradante e colocando-a como 

um pilar da opressão masculina. Em sua concepção, […] Porque o corpo de uma 

mulher pode ser mercantilizado e vendido como sexo no mercado, todas as 

mulheres podem ser reduzidas a objetos sexuais e instrumentos […] (Raymond, 

s/d).  

Como expoente do feminismo radical, a história do contrato social, trazida 

à luz da sexualidade por Patemam (1993), oferece importantes considerações. 

Sua análise recai em linhas gerais, sobre o contrato sexual originado a partir de 

uma ordem social patriarcal, legitimadora do direito político enquanto direito 

patriarcal, portanto, remete ao poder dos homens em relação às mulheres. Este 

instrumento tem como função institucionalizar as relações sociais, tal qual se 

constitui a relação entre o capitalista e trabalhador.  

Neste sentido, a autora ressalta que a prostituição é tida como um 

empreendimento privado, comparando o cliente e a prostituta a uma transação 

entre comprador e vendedor. Este pacto, no entanto, legitima o acesso garantido 

de homens aos corpos das mulheres, em uma relação unilateral de utilização 

sexual direta, que satisfaz apenas aos anseios masculinos. O raciocínio é 

complementado da seguinte forma:  
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A ideia de propriedade na pessoa tem o mérito de chamar atenção para 
a importância do corpo nas relações sociais. A história do contrato 
sexual revela que a construção patriarcal da diferença entre 
masculinidade e feminilidade é a diferença política entre a liberdade e 
a sujeição, e que o domínio sexual é o principal meio pelo qual os 
homens afirmam a sua masculinidade. Quando um homem participa 
do contrato de prostituição ele não está interessado em adquirir 
serviços descorporificados, sexualmente indiferentes; ele faz um 
contrato de aquisição do uso sexual de uma mulher por um dado 
período. Por que outra razão os homens ingressariam no mercado e 
pagariam pelo “alívio manual’? (PATEMAM, 1993, p.303) 

 

Já para Mackinnon, é a sexualidade a responsável pela desigualdade de 

gênero, por considerá-la uma forma de poder. É por meio desta linha que ela 

traça a correlação, afirmando que o estigma da prostituição é o mesmo da 

sexualidade e do gênero feminino, e completa dizendo que a medida que 

homens e mulheres não são iguais e “que la desigualdad está sexualizada, las 

mujeres seguirán siendo compradas y vendidas como prostitutas” 

(MACKINNON, s/d). 

Está presente no texto de Saffioti uma abordagem semelhante, partindo 

do feminismo marxista e que desnuda o caráter mercadológico da relação. Ao 

descrever o final da escravidão e o fim da obrigatoriedade da exploração sexual 

exercida pelos homens em relação às negras escravizadas, registra a perda da 

unilateralidade da ligação lasciva, necessitando a partir de então do 

consentimento para o consumo do ato sexual. Pontua, no entanto, que esta 

condição unilateral ainda permanece na prostituição, realizada por meio do 

assalariamento, e é justamente esta imposição financeira que revela “a natureza 

impessoal e contratual de uma relação comercial, em que a vontade de ambas 

as partes deve ser levada em linha de conta”. Nem por isso a prostituição, na 

opinião da autora, deve ser considerada como uma atividade voluntária, devido 

às pressões que a estrutura social do capitalismo exerce para que um 

contingente considerável de mulheres seja impelido a prática.   

Todavia, se é meramente abstrata a liberdade da mulher não escrava 
para prostituir-se ou não, a prostituição no regime de mão-de-obra livre 
desnuda sua natureza exclusivamente comercial e, portanto, sua 
essência enquanto exploração de uma classe sobre a outra. 
(SAFFIOTI, 1975, p. 177)47 

 

 
47 Tanto esta citação quanto a anterior localizam-se na página 177. 
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Ainda que existam correntes feministas que abordem a prostituição como 

uma superação do domínio patriarcal e uma possibilidade de livre exercício da 

sexualidade, concebendo-a como uma fonte de renda, Diniz e Queiroz (2008) 

afirmam:  

Destarte, a nosso ver, a vivência plena da sexualidade não passa 
necessariamente pela experiência da prostituição, em que só há o 
direito unilateral ao uso sexual do corpo por parte do cliente. 
Acreditamos que a autonomia das mulheres se pauta em relações 
igualitárias, em que sejam assegurados os desejos afetivo-sexuais 
como uma escolha, e não como um negócio, no qual as mulheres 
precisam utilizar-se como meio de sobrevivência dissociado de 
qualquer compreensão de subversão e/ou superação da ordem 
capitalista-patriarcal. Neste sentido, a prostituição não passa 
necessariamente por uma ação política deliberada de domínio sobre 
sua sexualidade. (DINIZ; QUEIROZ, 2008, p.14) 
 

Este discurso, ainda segundo as autoras, surge como um subterfúgio da 

indústria do sexo para justificar a prostituição, o que possibilitaria de forma mais 

acessível, a acumulação de capital e a intensificação da exploração dos corpos 

femininos. É o discurso que surge como tentativa de cooptação da autonomia 

das mulheres, buscando transformar o sexo e a (pseudo) liberdade sexual em 

objetos para mercantilização.  

Como contraponto a estas teorias, a partir dos movimentos formados 

majoritariamente por prostitutas, buscou-se uma nova visão para o entendimento 

do que é o trabalho sexual, contestando primeiramente o argumento de que todo 

o ato de prostituir-se é forçado. Com base na obra de Bindman e Doezema, 

Ramalho sintetiza este novo pensamento retratando o trabalho sexual como uma 

atividade laboral, ressignificando-o como 

uma negociação e prestação de serviços sexuais com ou sem 
intervenção de uma terceira pessoa – na qual esses serviços são 
publicitados e geralmente reconhecidos como disponíveis num local 
específico, o preço dos serviços prestados refletindo as pressões da 
oferta e da procura. Nesta definição, a “negociação” implica a 
possibilidade de rejeição de clientes ou atos específicos, a critério de 
cada um (RAMALHO, 2012, p. 70) 

 

Nesta nova acepção, a autonomia, o reconhecimento de uma escolha e o 

consentimento da trabalhadora sexual são considerados, desaparecendo a 

figura da vítima passiva. Prada, protagonista do viés feminista desenvolvido 

prioritariamente por trabalhadoras sexuais brasileiras denominado 

putafeminismo, alude para estas mesmas questões ao discorrer sobre o estigma, 

“Essa invisibilidade forçada pelo estigma (...) me fala da urgência de abrirmos 
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espaço para tratar dos temas relativos ao trabalho sexual a partir de uma ótica 

feminista, não moralista, não punitiva e não vitimista” (PRADA, 2018, p. 68).  

Contudo, as circunstâncias que conduzem as mulheres ao trabalho sexual 

não deixam de ser discutidas, ainda que envolva um amplo espectro de 

possibilidades, variando da falta de oportunidades e da pobreza para busca de 

uma estabilidade econômica e condições mais favoráveis para seu próprio 

sustento e da família.  As feministas que se alinham a essa perspectiva também 

reivindicam o reconhecimento de seus direitos, defendendo a regulamentação 

da atividade por considerarem a ilegalidade como legitimadora da violência, do 

abuso e da exploração. Embora não seja o propósito deste trabalho, cabe a 

reflexão profunda sobre a regulamentação da prostituição. Mantê-las nas atuais 

condições é ignorar a vulnerabilidade, marcada pela ausência de direitos 

básicos, seja na esfera social, civil ou política e ainda abrir espaço para 

arbitrariedades e transtornos que evidentemente poderiam ser evitados caso 

fossem amparadas por direitos direcionados a suas condições de trabalho. 

Prada faz a seguinte asserção: “A ideia de que nós, as trabalhadoras sexuais, 

podemos nos sentir parte dessa luta, de que ela também é nossa, tem sido uma 

construção delicada e quase tímida. Mas muito poderosa. (PRADA, 2018, p. 69) 

Dentre os pontos essenciais, destaca-se também na agenda de propostas 

do movimento a “intenção de serem construídas políticas que conduzam à 

melhoria das suas condições de trabalho, à segurança pessoal, à cidadania e ao 

reconhecimento social.” (RAMALHO, 2012, p. 72). Prada, seguindo esta 

essência, nos oferece constatações valiosas. 

Almejemos mais do que apenas exercer trabalhos precários fora da 
prostituição. Ocupemos as universidades; nós somos capazes. E que 
possamos, ainda assim, se quisermos, seguir exercendo o trabalho 
sexual, pois não há nada de verdadeiramente errado nisso. Lutar por 
políticas públicas que garantam às mulheres mais e melhores opções 
de vida, lutar por equiparação salarial entre homens e mulheres e lutar 
pelos direitos das trabalhadoras sexuais não são, e não podem ser 
excludentes. Também é urgente fortalecer espaços onde possamos 
lembrar que, antes de prostitutas, somos mulheres, e que podemos, 
sim, ser feministas. (...) O fato é que o feminismo convencional não 
chega aos prostíbulos e, quando chega, é ou na forma de 
salvacionismo, ou na de discurso de ódio. (...) e, sim, contra as 
prostitutas. (...) como se nossos corpos fossem mercadorias e nossa 
existência nos puteiros represent-asse algum tipo de ameaça ou 
convite. (PRADA, 2018, p. 68-69)  
 

No final da década de 90 a Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

após realizar um grande estudo sobre a prostituição no Sudoeste da Ásia 
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constatou que o negócio do sexo assumiu dimensões tão expressivas que já 

contribuía substancialmente para o emprego e renda da região. Ressalte-se que 

no momento histórico no qual esse relatório foi elaborado, o desemprego 

mostrava sinais de alta, diferentemente da indústria do sexo que não 

demonstrava indícios de desaceleração. As informações e estatísticas sugeriram 

que muitas das mulheres entrassem no setor do sexo após a recessão da 

década de 80, quando muitas perderam seus empregos nas indústrias e no setor 

de serviço. O relatório também indica que as inclinações da prostituição asiática 

não contradizem as de outras partes do mundo, aventando um caráter 

universalizante, principalmente devido a questões econômicas.   

Diante das questões apresentadas, a OIT recorreu aos seguintes apelos 

direcionados aos países em escala mundial: reconhecimento oficial do comércio 

sexual, de modo a garantir os mesmos direitos de outros trabalhadores e a 

taxação de serviços ligados à atividade; foco nas estruturas que sustentam a 

prostituição, considerando as bases econômicas e sociais e no “duplo padrão de 

moralidade para homens e mulheres”; e incremento de ações ligadas ao aspecto 

da saúde. 

Neste sentido, Bolzon e Vasconcelos (2008) ao abordarem questões do 

mercado de trabalho ligadas à atividade, afirmam que trabalhos sexuais estão 

mais submetidos à desregulação, em relação aos demais setores, propiciando 

dificuldades tanto para organização associativa destas trabalhadoras, quanto 

para a fiscalização das condições de trabalho. Por isso a importância das 

recomendações da OIT.  

A prostituição está incluída no âmbito do mercado ou da indústria sexual, 

assim como os bordéis, boates, bares, discos, michetagem, saunas, linhas 

telefônicas eróticas, sexo virtual através da Internet, casas de massagem, 

serviços de acompanhantes, agências matrimoniais, hotéis, motéis, cinemas e 

revistas pornôs, filmes e vídeos, serviços de dominação e submissão/sado-

masoquismo (Cantalice, 2009; Piscitelli, 2005). Neste âmbito ainda seria 

possível incluir os sexshop na poderosa indústria pornográfica, clubes de strip-

tease e camgirl, não se limitando às mulheres e espaços de prostituição 

popularmente conhecidos, tampouco ao ambiente real, expandindo-se para o 

mundo virtual. O mercado do sexo ganha contornos globais de grande amplitude, 

corroborando aos apontamentos feitos pela OIT ainda no século passado.   
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 Atualmente, a inserção no mundo do sexo e da sensualidade “marcado 

pela mercantilização, não necessariamente assume a forma de um contrato 

explícito de intercâmbio entre sexo e dinheiro”, melhor dizendo, não se limitam 

ao que no Brasil ficou popularmente conhecido como “programa”. Como exemplo 

estão as garotas que não necessariamente são consideradas prostitutas, e que 

buscam a figura de homens que se colocam disponíveis para dar suporte 

econômico a garotas, conhecidos, conforme traz Piscitelli, como o “velho que 

ajuda”. Outro ponto que foge da basicidade da lógica é o turismo sexual, que 

envolve viajantes que saem de seus países em direção a destinos mais pobres, 

acentuando a circulação tanto de demandantes quanto de ofertantes entre as 

fronteiras. Esta problemática está inserida no contexto da transnacionalização48, 

caracterizada como um traço da nova ordem global e que prevê “uma ampliação 

na mobilidade (deslocamentos de massas de turistas, imigrantes, refugiados, 

exilados, trabalhadores), afetando a política de e entre nações de uma maneira 

sem precedentes” (PISCITELLI, 2005, p. 09).  Este é um tema que tem atraído 

a atenção e levado ao debate público, muito por conta das preocupações 

envolvendo o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Esta discussão 

é ampla, polêmica e merece um profundo estudo por tamanha complexidade que 

se coloca.   

 Por fim, no contexto brasileiro, a prostituição está incluída na 

Classificação Brasileira de Ocupações pelo número 5198-05, como 

“Profissionais do sexo”, incluindo as nomenclaturas “Garota de programa, Garoto 

de programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Trabalhador 

do sexo”, pela categoria “prestador de serviço”. A descrição sumária das 

atividades prevê a busca por programas sexuais, o atendimento e 

acompanhamento de clientes e inclusive a participação em ações educativas no 

campo da sexualidade. Além da descrição básica, ainda são incluídas 

informações sobre “Características de Trabalho”, “Áreas de Atividade”, 

“Competências Pessoais”, “Recursos de Trabalho”, “Participantes da Descrição”, 

 
48 Na literatura feminista, o termo transnacional é utilizado de diversas maneiras. A idéia geral é que a 
noção alude a laços, vínculos, conexões entre grupos para além das fronteiras nacionais (que não 
privilegiam o papel do Estado). Mas, se em algumas aproximações a noção se refere basicamente à 
maneira como os migrantes criam e sustentam relações sociais, econômicas e culturais entre o lar e o 
contexto de migração, em outras se afirma que compreender as conexões transnacionais exige olhar 
para além da interação entre países de origem e destinação, considerando redes migratórias mais 
amplas. (PISCITELLI, 2005, p. 09-10) 
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“Relatório de Família” e “Relatório Tabela de Atividades”. Chama atenção um 

trecho do texto que acompanha as “Condições gerais de exercício”: “(...) podem 

estar expostos à intempéries e a discriminação social. Há ainda riscos de 

contágios de dst, e maus-tratos, violência de rua e morte”. (BRASIL, 2002ª, 

online). Por outro lado, na área de formação e experiência e nas atividades 

esperadas, preveem, respectivamente, conhecimento sobre a prática de sexo 

seguro e organização da categoria.  

A aprovação destas novas definições para a CBO aconteceu no início dos 

anos 2000, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As 

resoluções aplicadas foram resultado de discussões envolvendo o trabalho 

sexual e a as pautas defendidas por técnicos e organizações de prostitutas, que 

permearam o debate a respeito da temática nas duas últimas décadas do século 

XX. A inclusão da atividade não deixa de ser um inegável avanço na forma de 

se tratarem políticas públicas direcionadas à prostituição. (Rodrigues, 2009). 

  Embora reconheça a existência das ocupações no mercado de trabalho 

brasileiro, limita-se a efeitos de uniformização de ordem administrativa, ou seja, 

não se ampliam para as relações de trabalho. A inserção, portanto, não tem fins 

de regulamentação para a atividade. 
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Capítulo 4 

 

Santos: do porto, das praias e das prostitutas 

 

Ser prostituta é cobrar por uma coisa que os 
homens consideram ser direito deles de graça, 

que é o sexo. Não é um dinheiro fácil, é um 
dinheiro rápido e a gente está no meio de uma 

crise, não tem emprego. Não é uma escolha no 
sentido de eu querer ser prostituta, de eu ter 

crescido querendo trabalhar com sexo, mas é uma 
escolha dentre trabalhos marginalizados.  

(Aline, trabalhadora sexual)   

 

Historicamente, falar em Porto era falar em trabalho masculino. Segundo 

Diéguez (2010, p. 4), “o manuseio das cargas e o embarque e desembarque das 

mesmas era realizado através do uso do corpo. A força física era necessária 

para o bom andamento do trabalho”, por conseguinte, um limitador para o 

emprego da força de trabalho feminina. No entanto, há uma categoria de 

trabalhadoras que não precisa (ou não deveria) fazer uso da força para trabalhar, 

mas nem por isso deixa de empregar a energia do corpo físico em suas 

atividades. Há um paralelo a ser feito aqui, como em uma representação 

espelhada da sociedade: se por um lado esta categoria de mulheres trabalha em 

uma área localizada nas margens portuárias, por outro, é neste mesmo espaço 

de marginalização que são colocadas suas vidas. Falamos das mulheres que 

exercem o trabalho sexual na área do cais santista. 

Na continuidade de sua exposição, Diéguez (2010) nos traz que o 

ambiente portuário é constituído por atributos ligados à masculinidade, como 

“virilidade, violência, uso de bebidas alcoólicas” (2010, p.05), o que tornaria um 

ambiente hostil para presença de mulheres. Ora, se não é dessa forma que ainda 

continua a sê-lo, as mesmas mulheres, porém de outras gerações, permanecem 

lá. São minúcias de uma realidade parcialmente esquecida ou ignorada, 

conforme o conveniente da ocasião. 

No decorrer da história as mulheres foram deixadas em segundo plano, 

consideradas como o “outro”49, suprimidas de direitos, voz, reinvindicações, 

 
49 Simone de Beauvoir em sua obra mais conhecida “O Segundo Sexo” aponta para um sistema 
de dualidades, no qual os homens se apresentam enquanto “Um” e as mulheres em 
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relegadas à esfera privada e à sombra masculina, com seus grandes feitos 

aviltados da “Grande Narrativa Histórica”, contada tradicionalmente pela elite de 

homens detentores do poder. (Rago, 1996). Por essa e tantas outras questões 

que se coloca como primordial a necessidade de mulheres serem ouvidas, de 

gravar na história narrativas, teorias, conhecimentos escritos por suas próprias 

mãos, de mulheres para mulheres, de mulheres para toda a sociedade. 

Partindo para a realidade imediata da cidade de Santos, localizada no 

litoral de São Paulo, tem-se os lugares de passagem, do divertimento, da 

sexualidade que se apresentam historicamente como zonas de prostituição ou, 

tratando-se de Santos, a Boca. São mercadores, caminhoneiros, viajantes, 

marinheiros, operários e portuários, gente de toda parte, em sua maioria ou 

talvez totalidade de homens que circulam em busca de sexo pago, fácil e se 

possível, barato. A cidade santista, a partir da construção da zona portuária e 

em decorrência das atividades econômicas ali realizadas, abriu passagem para 

a chegada de mulheres que fizeram parte da transição de uma Santos colonial 

para modernizada. Posteriormente formou-se a antiga “zona de glamour” do cais 

santista, nos anos 50 a 70 do século passado e ainda hoje as prostitutas fazem 

parte deste cenário. 

O processo de decadência, iniciado a partir dos anos de 1970 e 

intensificado a partir da década seguinte, resultou em espaços de sobremodo 

precarizados, conhecidos agora como “Boca do Lixo” (OLIVEIRA, 2009). A 

presença destas mulheres, antes vista em espaços luxuosos, dispersou-se pelas 

ruas, esquinas e bares. É a partir desta nova configuração da cidade que 

partiram as entrevistas e as análises empíricas que serão apresentadas a seguir. 

Antes se faz necessária uma breve descrição sobre a localização da 

prostituição santista. Uma importante caracterização é a disseminação de 

espaços pela cidade. Pouco sobrou das antigas estruturas de boates e/ou bares, 

onde eram facilmente identificados como prostíbulos. Segundo matérias de 

jornal e em conversas com pessoas envolvidas no mundo da prostituição, os 

espaços se ampliaram para os bairros tidos como residenciais. Embora o Centro 

e a região do cais ainda sejam amplamente conhecidos como a “Zona”, não se 

limitam a estes bairros. Não há como afirmar que em Santos algum bairro não 

 
consequência são apresentadas como o “Outro”, estabelecendo, portanto, uma série de conflitos, 
exploração e opressão daquela classe para com esta (Beauvior, 2016, p. 13).   
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tenha pelo menos uma casa sem identificação que abrigue a prostituição. 

Conversas com motoristas de táxi que trabalham na região portuária afirmam 

que há aproximadamente 20 locais que abrigam as trabalhadoras sexuais 

espalhados pelos bairros. Denúncias são feitas através do jornal “Diário do 

Litoral”50 e “A Tribuna51” que dão conta da divulgação dos prostíbulos nos bairros 

da Ponta da Praia (Avenida Joaquim Coronel Montenegro), Marapé, 

Encruzilhada e Campo Grande. Durante a pesquisa de campo e de observação, 

notou-se também a presença na Vila Mathias (Rua Almeida de Moraes e Rua 

Campos Melo) e no Estuário (Avenida Afonso Pena, esquina com canal 5). 

A tradicional região de prostituição do Porto é formada por bares e uma 

boate: Mariner´s (local de estudo da presente pesquisa), Café Brazil, Posidonio 

Bar52, Seamen Bar Karaokê e pelo Hotel Flamingo. Há também uma série de 

bares lanchonetes que as prostitutas de rua fazem “ponto”.  

Essa mesma situação pode ser observada no Centro da cidade, com 

destaque para Ninfas Night Club e para o New Clone Bar53. Naquelas 

mediações, principalmente na Avenida Senador Feijó e na Rua João Pessoa, as 

mulheres ficam nas portas de bares e construções antigas como as citadas por 

Gilberto Freyre “A transformação, também, de antigos sobrados urbanos ou 

suburbanos, outrora habitações de famílias solidamente patriarcais, em 

hospitais, cortiços, “cabeça de porco”, prostíbulos”54 (s/d, p. 28). Os cortiços 

são espaços muito precários, mal ventilados, de higiene escassa e muitas vezes 

com construções em pedaços. Ainda na região central, a Rua Amador Bueno e 

algumas travessas daquela área, funcionam como reduto das travestis que 

costumam trajar roupas mais ousadas (ou não as usam) em relação as demais 

mulheres que se prostituem na região. O movimento nessas regiões costuma 

 
50 Disponível em: https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/prostibulos-se-espalham-por-
bairros-residenciais-de-santos/100500/ 
51 Disponível em: https://www.atribuna.com.br/2.713/policiais-da-dig-fecham-
prost%C3%ADbulo-no-campo-grande-em-santos-1.28080 
52 Os nomes dos bares, principalmente os que tem como proprietários gregos (Café Brazil e 
Posidonio), durante a pesquisa foram alterados. Os aqui citados correspondem à última visita, 
realizado no final de 2019. Em outros estudos consultados eram foram encontradas outras 
denominações, parece ser uma constante este tipo de ação. Outra boate famosa que funcionou 
na região, o Love Story também era de propriedade de gregos. 
53 Os espaços da prostituição vez ou outra estampam os jornais com notícias trágicas, como a 
da travesti assassinada a tiros enquanto trabalhava, em frente ao New Clone Bar. Disponível 
em: https://www.atribuna.com.br/2.713/travesti-%C3%A9-assassinada-a-tiros-no-centro-de-
santos-1.32196 
54 Grifos da pesquisadora 

https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/prostibulos-se-espalham-por-bairros-residenciais-de-santos/100500/
https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/prostibulos-se-espalham-por-bairros-residenciais-de-santos/100500/
https://www.atribuna.com.br/2.713/policiais-da-dig-fecham-prost%C3%ADbulo-no-campo-grande-em-santos-1.28080
https://www.atribuna.com.br/2.713/policiais-da-dig-fecham-prost%C3%ADbulo-no-campo-grande-em-santos-1.28080
https://www.atribuna.com.br/2.713/travesti-%C3%A9-assassinada-a-tiros-no-centro-de-santos-1.32196
https://www.atribuna.com.br/2.713/travesti-%C3%A9-assassinada-a-tiros-no-centro-de-santos-1.32196
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começar cedo, nas primeiras horas do dia. Quando se inicia a movimentação do 

comércio, é possível ver mulheres à espera de clientes, no entanto, a 

movimentação mais acentuada se dá no período noturno. A Avenida São 

Francisco retrata uma situação um pouco diferenciada das demais, as mulheres 

são mais velhas, aparentam estar acima dos 50 anos e se recolhem no mesmo 

horário de fechamento do comércio, por volta das 18h. 

Há espaços que tradicionalmente não se espera que haja movimentação 

de prostitutas. Nestes lugares as mulheres atuam de forma mais discreta, como 

no Shopping Praiamar, localizado no bairro da Aparecida e na Padaria Seara, 

também na Vila Mathias. 

 

4.1 As vozes das prostitutas 

As prostitutas tradicionalmente foram circunscritas ao espaço público, às 

ruas, como caso de polícia, ou um risco à saúde pública. Destruidoras da moral, 

dos bons costumes, degeneradas, atingidas por patologias, símbolo transitório 

da modernidade e da degradação, um mal necessário. Conhecidas pelo 

trabalho, mas desconsideradas em sua essência, enquanto mulheres.  

Buscou-se quebrar este ciclo por meio das vozes ouvidas para esta 

pesquisa, desta forma, far-se-á uma breve apresentação individual para em 

seguida entremear suas falas aos pontos de discussão e ao contexto do local 

onde estas mulheres atuam, em Santos, na Rua João Otávio, bairro Paquetá, 

prioritariamente no Bar Karaokê Mariner´s, espaço dividido entre um bar de 

frente para a rua, semelhante a qualquer outro da região e anexo há uma boate 

fechada, com área para dança. Abaixo segue breve descrição das mulheres, 

com nomes fictícios, preservado sob sigilo a identidade das entrevistadas: 

1 - Aline, 25 anos, branca, ensino superior incompleto, solteira, mãe, 

natural de Itanhaém. 

2 - Nalu, 27 anos, negra, ensino médio incompleto, solteira, sem filhos, 

natural de Brasília. 

3 - Samira, 29 anos, branca, ensino médio completo, divorciada, mãe, 

apenas se referiu ao interior de São Paulo, não especificando a cidade. 

4 - Linda, 37 anos, branca, ensino fundamental incompleto, branca, 

solteira, sem filhos, natural de Cajati. 
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Trabalham em média 30 mulheres em toda a extensão da rua, embora 

tenha uma rotatividade considerável, as entrevistadas atuam na região de 

Santos por períodos variáveis, de três anos no caso da Nalu, indo há sete anos 

como relatou Linda. Nalu, inclusive, é uma exceção. A maioria das mulheres que 

por ali circulam são brancas, algo em torno de 90%, com idades que variam dos 

20 aos 39 anos, exceto uma mulher que já está com 58 anos e ainda se dirige 

ao local na esperança de conseguir se alimentar, de ingerir bebidas alcoólicas e 

qualquer valor que garanta o transporte de volta para casa.  

No entanto, esta realidade limite não é a tradução das vivências das 

mulheres entrevistadas, em parte porque a maioria absoluta de seus clientes são 

estrangeiros, homens que desembarcam dos navios cargueiros no Porto e saem 

em busca de sexo e pagam valores em dólar, considerados altos para a 

conjuntura brasileira. Linda pontua essa questão quando se refere a quantos 

clientes atende por dia: “então depende muito de quem é que tá vindo, né? Se 

for algum cliente fixo, se é algum novo, e qual é a bandeira do navio que tá vindo 

pra gente saber se é um filipino, um indiano, um havaiano, um haitiano, então a 

gente tem que estar verificando quem que é o nosso cliente da noite”. Gregos 

também são vistos constantemente, lembrando que, conforme colocado no 

capítulo 2, alguns bares da região já foram de sua propriedade e até hoje o são. 

E complete-se ao contexto, que as diferencia da situação da mulher com mais 

idade, o fato das mulheres entrevistadas não se dirigirem às áreas portuárias por 

estarem em uma situação de extrema precariedade - todas tiveram empregos 

anteriormente ou até mesmo na época que decidiram assumir a prostituição 

como única forma de renda e ademais, havia o mínimo de estrutura familiar, 

conforme o relato de todas as participantes. Não se quer afirmar aqui, em 

absoluto, que somente uma circunstância de penúria explicaria a decisão pela 

prostituição, trata-se apenas de um comparativo da situação de mulheres que 

ocupam o mesmo espaço a fim de garantirem seu sustento e que apresentam 

situações de vida distintas entre si.   

Porém, é imprescindível pontuar que todas relataram questões financeiras 

como causa principal para iniciarem os trabalhos sexuais. As escolhas também 

sofreram influências em virtude da auto responsabilização pela manutenção do 

grupo doméstico, fosse de si própria, dos filhos e de membros mais próximos da 
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família, não afastando, portanto, a noção de que os cuidados domésticos são 

intrínsecos às responsabilidades das mulheres. Evidente que este corresponde 

aos novos padrões de conformação familiar (pouco reconhecido oficialmente 

pelos valores sociais), com a mulher assumindo o papel de chefe de família.    

 Linda foi taxativa em dizer que precisava sustentar a mãe, que sofre com 

problemas de saúde que a impossibilita de trabalhar. Algumas outras questões 

também foram colocadas como motivos. Aline afirma o seguinte: “Eu comecei 

por conta de precisar, ter independência financeira e porque sofria bullying no 

colégio. Tinha um grave problema com autoestima. Eu não sei, acho que o 

trabalho meio que mostrou que o problema não era eu”. Nalu por sua vez diz que 

se fosse dar uma resposta mais curta, seria por causa do dinheiro, mas se fosse 

uma resposta mais longa, precisaria voltar à adolescência, trazendo o seguinte 

relato: “eu parava para conversar com as travestis que ficavam lá paradas, 

perguntando o que elas faziam, como era, e tinha uma puta curiosidade sobre 

prostituição e aí eu trabalhei um tempo num lugar, não estava conseguindo achar 

outros trabalhos, então uma amiga que já tinha trabalhado com isso já tinha 

comentado e daí eu fui trabalhar com ela e tô aí até hoje”. Samira, por sua vez, 

concedeu uma resposta que quebra um dos grandes paradigmas em relação às 

críticas contra a prostituição, declarando: “A princípio necessidade financeira, e 

depois, eu gostei”. Contudo, complementa a resposta da seguinte forma: “Fui 

mandada embora do meu serviço por justa causa, por estar no quadro de 

depressão, eu tive uma síndrome do pânico que eu não sabia, eu não tinha 

entendimento que era a síndrome do pânico. Eu fiz uma aplicação errada e 

prejudiquei a saúde de uma pessoa. Então eu tinha 2 opções, ou eu pedia as 

contas ou eu era mandada embora por justa causa. Sou teimosa, né? Então fui 

mandada embora por justa causa. Fiquei sem emprego, sem marido, o aluguel 

e uma filha pequena”.  

Questionadas sobre como chegaram até o município de Santos, 

responderam que foi por meio de indicação de amigas e em busca de valores 

maiores para o programa. Considerando o pagamento em dólar, o relato de 

Sabrina ratifica: “Porque é uma área portuária, né? Então tem um fluxo maior de 

pessoas, de gringos. Eu acredito que tem mais opções do que você ficar parada 

no interior de São Paulo, por exemplo, que só tem aquela mesma quantidade de 
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pessoas, a mesmice de sempre. Aqui não, né?”. Esta é uma rotina comum 

relatada na prostituição: as mulheres seguem indicações de conhecidas e 

amigas por sentirem-se mais seguras do que partirem para espaços que não 

tenham referências. Aline também acrescenta: “porque é maior do que a cidade 

que cresci e também porque onde eu morava alguém ia me reconhecer em 

algum momento e eu não estava pronta para isso ainda”.  

 A resposta de Aline nos conduz para os estigmas que tanto a sociedade 

como a família, baseada nos padrões de valores burgueses, reproduzem. Linda 

diz que a mãe não sabe sobre seu trabalho, seu irmão apenas soube por uma 

questão de segurança, mas afirma que são poucos os detalhes contados, “Mas 

meus familiares não sabem. Minha família mesmo eu só considero minha mãe e 

meu irmão, o resto a gente deixa. Hoje em dia eu tenho muitas amigas aqui no 

meu trabalho e a gente acaba sendo uma família, então nossa convivência é 

boa.”. A respeito do preconceito ela nos traz o seguinte depoimento: “É difícil, 

né? Nem todo mundo aceita, as pessoas têm preconceito, num conseguem 

aceitar o meu trabalho, né? Então sem contar também que eu gosto de mulher. 

No meu trabalho eu saio com homens, mas na vida pessoal eu gosto de mulher. 

(...) mas é bem difícil conseguir juntar tudo”. Esta foi uma observação bem 

marcante levantada durante a pesquisa de campo, muitas mulheres são 

abertamente bissexuais ou mesmo lésbicas, estabelecendo uma separação em 

relação ao exercício de atividades sexuais no trabalho e em sua vida pessoal. 

Nalu não apontou problemas familiares resultantes de sua opção pelo 

trabalho sexual, apenas relatou a respeito de desentendimento normais, 

observados em quaisquer famílias, destacando atritos um pouco mais 

acentuados com seu pai, ressaltando entre risos uma única mudança: “Acho que 

agora a única diferença é que ela (a mãe) me pede mais dinheiro”. Por outro 

lado, mostrou-se bem incomodada com a forma pela qual são tratadas as 

prostitutas, estabelecendo conexões entre o julgamento da sociedade e os 

rebatimentos na família: “Eu queria só que as pessoas conhecessem na verdade 

o que é a prostituição. O que as pessoas veem é só a pontinha do iceberg, não 

que não tenha muita coisa ruim lá embaixo, mas o que as pessoas veem é só a 

moça que está ali na vida, que eles fazem uma suposição enorme do que seja 

aquilo ali, com base no que eles veem em filmes, seriados, novelas e 

documentários mal direcionados também, porque não tem como você saber uma 
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coisa sem você estar lá, entendeu? Eles acabam fazendo uma suposição muito 

errada do que é e acabam fomentando muito preconceito sobre, o que não é 

legal, né? Pra ninguém. Nem para a gente, nem para os nossos filhos, nem para 

os nossos pais, nem para os nossos netos, se um dia a gente vier a ter”.  

No entanto, diferente do que havia acabado de relatar, ressaltou a forma 

como seus pais se sentem em relação a sua atividade e como este julgamento 

moral tornou-se condicionante para não ser mãe, “Eu não tenho vergonha do 

que eu faço, a maioria das minhas colegas também não tem vergonha, mas os 

nossos pais têm. A gente fica preocupada com os nossos pais, com os nossos 

filhos, não o que vai atingir a gente, mas o que vai atingir as pessoas que estão 

ao redor. Não tenho filhos e nem quero, mas fico preocupada com os outros. 

Talvez eu não queira também por causa disso, porque o que o que a gente faz 

aqui, por mais que daqui 10 anos de repente eu tenha um, o que eu vivo hoje 

não vai ter apagado daqui 10 anos, mesmo que eu tenha parado. E eu sou o tipo 

de pessoa que não nega o que faz e daqui 10 anos eu não vou negar que eu já 

fui prostituta e eu não quero que meu filho tenha vergonha da mãe dele, eu quero 

que ele sinta orgulho da mãe dele, porque a mãe dele trabalhou com isso, porque 

é um trabalho”. 

Aline, em uma narrativa que se diferencia da colocada por Nalu, descreve 

mudanças em relação ao comportamento de sua mãe, “Antes eles não sabiam. 

A gente tinha problemas comuns, de família, muitos deles ligados à sexualidade. 

Hoje minha família sabe, houve já a parte do julgamento, assim, a gente convive 

numa boa, não toca no assunto. Mas, por exemplo, a minha mãe não fala 

comigo. Fala o básico, o essencial, mas não tem uma relação de sentar, 

conversar”, diferenciando-se da relação anterior descrita como de “mãe e filha”. 

Já sobre o estigma, Aline faz menção à Monique Prada autora do livro 

Putafeminista, “É uma sociedade como a Monique diz, que nos dá o que comer, 

mas nos tira da mesa. É uma sociedade que nos quer escondida, mas é uma 

sociedade que alimenta a nossa sobrevivência. Entende?”. Este trecho da fala 

recorda os escritos teóricos que colocam a prostituição como um mal necessário 

e como resultado de uma relação típica capitalista, hipócrita, desigual e 

hierarquizada e excludente. Aline complementa sua narrativa demonstrando 

pesar e ressentimento pela condição com que é tratada e a encerra com a 

seguinte afirmação, “A forma como é vista (a prostituição) gera muito estigma. 
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Isso afeta nossas vidas diretamente, afeta nossa vida familiar, afeta nossa vida 

amorosa, afeta nosso psicológico. Porque muita gente fala: “Ah, o psicológico tá 

abalado por conta do trabalho”. Não, muitas vezes é por conta da forma como é 

vista pela sociedade, que julga, aponta o dedo, que tiram da gente direitos 

pequenos, tipo ir buscar a filha na porta da escola, porque se você for 

declaradamente uma trabalhadora sexual é uma coisa que você não tem. 

Ninguém aponta: “Ó lá a filha da médica, a filha da psicóloga.””  

Sabrina demonstrou tranquilidade ao retratar sobre suas relações 

familiares, mencionando movimentos de aproximação e distanciamento, 

enquanto uns condenaram, outros, usando o termo da entrevistada, 

aconchegaram-se. Sabrina guarda uma especificidade não relatada pelas outras 

mulheres: sua mãe também foi prostituta. Antes da abordagem chegar neste 

ponto do relato, fez a seguinte afirmação: “Eu com a minha mãe, nos 

aproximamos muito, somo muito mais próximas agora que eu sou uma garota 

de programa do que antes”.  

Ao ser questionada sobre o motivo deste movimento de aproximação, 

Sabrina traz uma parte importante do passado de sua mãe à tona, declarando 

não somente a respeito do trabalho sexual exercido anteriormente por sua mãe, 

como também toda a violência sofrida em função da discriminação impingida por 

seu pai. “A minha mãe trabalhava como faxineira durante o dia e a noite 

trabalhava numa boate no interior. Meu pai conheceu ela lá, tirou ela da vida, 

como todo mundo fala, “Ah, conheceu o príncipe encantado”, Só que ele não foi 

um príncipe encantado, ela ficou 16 anos com ele sendo oprimida e apanhava 

muito. Às vezes mesmo ela estando dentro de casa o dia inteiro ele chegava por 

qualquer coisinha e falava “puta”, “sua puta, tava com os macho”.  Sempre 

humilhando ela como se fosse motivo de humilhação, como se ele tivesse feito 

um favor pra ela de ter tirado da prostituição”. Tratando a respeito deste contexto, 

Kolontai (1921) afirma o seguinte a respeito do tratamento dos homens para com 

as mulheres quando exercem a prostituição: “Um homem que compra os favores 

sexuais de uma mulher não a vê como uma companheira ou uma pessoa com 

direitos iguais. Vê a mulher como uma criatura dependente e inferior” (s/p).  

Sabrina continua seu relato da seguinte forma, “Porque a família dela 

deixou ela sozinha e foi por isso que ela viu no meu pai uma esperança de ter 

uma família, de ter alguém para cuidar, porque o homem machista, o homem 
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opressor, ele te passa o papel de protetor, então ela viu no meu pai proteção que 

ela não teve dentro de casa, então ela está tentando passar isso pra mim e pro 

meu irmão a mesma coisa”.  

De certa forma, a narrativa mostra a compreensão a respeito dos 

mecanismos de opressão patriarcais e machistas que se exacerbam diante de 

uma atitude considerada subversiva e condenável em relação aos 

comportamentos esperados de uma mulher como o fato de sua esposa ser uma 

ex-prostituta, no entanto, que se resigna diante do que se coloca como certo: a 

mulher destinada aos trabalhos domésticos, submetida às ordens do homem 

provedor. A exposição seguinte traz elementos que evidenciam a influência do 

movimento feminista e de prostitutas e uma tentativa de se desvencilhar das 

situações condenadas, vivenciadas dentro de sua própria casa. Ainda que os 

mecanismos da prostituição possam ser os mesmos, a postura das mulheres, 

segundo Sabrina, não é complacente como se observava outrora, as mulheres 

não aceitam mais impassivelmente a vontade masculina. “Talvez ela olhe pra 

mim hoje em dia e ela não entenda que a prostituição mudou, que hoje quem 

dita as regras somos nós, né? E que eu faço se eu quiser e você vai pagar por 

isso ou não, é o contrário e ela não enxerga dessa forma, ela ainda enxerga a 

pessoa como era antigamente. Então acredito que ela se aconchegou em mim 

para tentar meio que falar assim “calma, eu sei que você está passando por isso, 

mas eu estou com você, você não é sozinha”. Sua filha também é citada, “Eu 

tenho uma filha que completou 8 aninhos. Ela não sabe que eu faço programa 

porque não tem como eu explicar pra ela ainda isso, porque eu ainda ponho na 

cabeça dela a fantasia da cegonha, do príncipe encantado, de tudo isso porque 

ela é uma criança, só que ela sabe que eu trabalho com amor, que eu trabalho 

com amor pago. (...) Ainda estou tentando administrar como falar pra ela, porque 

eu não tenho o intuito de esconder e eu não tenho intenção que ela saiba por 

outra pessoa que não seja por mim”.  

Sabrina engata uma grande crítica à sociedade em geral, aos 

preconceitos que sua família e ela mesma estão expostas, demonstrando seus 

anseios em relação a uma mudança de mentalidade das pessoas em relação à 

prostituição: “Porque eu tenho uma filha e eu sou puta, popularmente falando, 

né? E eu não sou uma má mãe. A minha filha usa as melhores roupas, tem a 

melhor educação, come as melhores coisas, não falta nada, tem acesso à saúde 
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e tem acesso a tudo, porque eu trabalho para oferecer isso a ela. Fora isso, eu 

vou ensinar o quê? Amor. Ensinar pra ela o princípio básico do respeito, de 

respeitar a sexualidade do outro, a cor. (...) É muita hipocrisia, então, pensa 

comigo, se ser filha de uma puta, ser uma puta fosse ruim, por que a cada 5 

mulheres, hoje 3 estão se tornando putas? Mesmo que seja escondido. Não é 

ruim, você tem sexo, você tem carinho, você tem uma atenção, você tem 

dinheiro. Concorda? E acima disso tudo, existe uma mulher, existe uma mãe, 

existe uma filha.” 

Ao tratarmos sobre trabalhos anteriores, as ocupações antecedentes 

citadas foram as mais diversas, evidenciando que não havia falta de experiência 

em atividades que pudessem gerar fonte de renda, além de indicar benefícios da 

prostituição na opinião das entrevistadas. Aline relatou que jamais teve um 

registro em carteira, sempre atuou de forma autônoma, como vendedora, 

corretora de imóveis e prestadora de serviços para o funcionalismo público, 

trabalho que realizou simultaneamente à prostituição. Aline além de afirmar que 

gosta de exercer o trabalho sexual, ainda aponta para as facilidades ligadas à 

flexibilidade de horários, conforme a afirmação: “Se foi uma semana boa, eu 

quero pegar minhas coisas e viajar, ver minha filha. Caso eu esteja dentro de um 

emprego formal, que eu ganhava a mesma coisa, eu não vou ter essa 

flexibilidade, não vou poder escolher. Acordar e dizer que hoje está tranquilo em 

relação às contas, eu fiz um bom dinheiro, hoje não vou trabalhar”. No entanto, 

ainda que a entrevistada se refira à possibilidade de escolha, relata trabalhar 

todos os dias da semana, independente do horário, “Eu costumo dizer que 

enquanto eu estiver acordada, eu atendo. Costumo ter insônia, então eu durmo 

lá pelas 04h/05h da manhã, até umas 04h eu atendo”.  

Nalu, assim como Aline, afirma trabalhar em qualquer momento que 

esteja acordada, embora prefira atender durante o dia, iniciando às 09h e 

terminando às 22h, ela também atuou como caixa de supermercado, garçonete 

em bar, restaurante. Linda trabalhou em diversas funções dentro de cassinos e 

bingos. Sabrina, por sua vez, atuou como balconista, teleoperadora, com 

serviços de limpeza em casas e restaurante. Todas relataram que após entrarem 

na prostituição não tiveram outras ocupações, à exceção da Sabrina, “Eu já 

tentei parar, mas foi uma vez só. Arrumei emprego registrado numa farmácia, e 

em uma semana pedi as contas, tirei fotos sensuais, botei no site e voltei para a 
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prostituição”, indicando uma alternativa à prostituição, por meio da divulgação de 

fotos em sites que funcionam como vitrines para as trabalhadoras sexuais, onde 

são publicadas fotos, contatos, serviços realizados e uma estimativa de preços. 

Foi neste intermédio que surgiu uma inquietação que fala a respeito do 

gostar ou não de trabalhar no comércio do sexo. O questionamento recai sobre 

a dúvida que há no senso comum em relação ao fato de elas gostarem ou não 

do que fazem, em contraponto a todas as outras atividades que não são tão 

contestadas como a prostituição, buscando, desta forma, uma naturalidade para 

a atividade laboral. Elas estabelecem simultaneamente uma censura aos valores 

morais que condenam a prostituição. Ainda que este consista em um dos 

grandes pontos contestados, Sabrina abordou respeito de sua livre escolha, 

diante de outras opções “Porque não adianta dizer que não teve outra opção, vc 

teve sim, porque na mesma rua que você tem para entrar na boate, tem latinha 

no chão. Você poderia pegar uma sacola e recolher a latinha do chão, é 

vergonhoso? Não. Então porque é vergonhoso ficar numa boate, numa esquina, 

ficar sentada no colo de um cliente num bar? Isso não é vergonha”. E foi taxativa 

ao afirmar, “eu ainda sinto prazer, porque de cada 10 clientes 8 eu consigo 

chegar ao orgasmo, então fica tranquilo, né? Você não gostaria de ganhar 

dinheiro para estar bebendo uma taça de vinho, com um homem cheiroso do seu 

lado, que ainda vai te pagar?”. Analisando neste sentido, a prostituição pode 

ainda ser uma atividade prazerosa, operando como um reforçador da prática. 

Portanto, além da relação financeira estabelecida com o cliente, pode-se almejar 

o prazer sexual, dando indícios que não há somente o aspecto comercial 

envolvido. Em contrapartida, Bruns e Guimarães (2010) afirmam que a prostituta 

é uma “atriz no mundo da realidade, que encena uma personagem para 

satisfazer seus clientes e, ao sair de cena, volta a ser a mulher que sempre foi” 

(p. 84).             

 A figura temida do cafetão ou da cafetina não existe nesta conformação 

do trabalho neste trecho de Santos. Não há ninguém que faça o controle dos 

programas, no formato como o qual age o cafetão, explorando e extraindo mais 

valor. Questionadas a respeito do valor dos programas, todas responderam que 

cobram em dólar de clientes estrangeiros, variando entre 80 a 120 dólares, 

quando conseguem fechar o programa por um valor muito bom.  
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Já sobre a quantidade de clientes as respostas tiveram poucas variações, 

com exceção do sistema de trabalho adotado por Linda, que se difere um pouco 

das demais. Ela costuma atender um cliente por dia e em conjunto com outras 

prostitutas realizam festas na casa de uma delas, com direito à preparação de 

petiscos e compra antecipada de bebidas, valores que são separadamente dos 

custos do programa. Isso é possível graças ao trabalho de uma intermediária 

(assunto abordado mais adiante) e por meio do planejamento da vinda de navios 

com estrangeiros atendidos anteriormente.  

Linda relata que quando há uma boa interação entre ela e o cliente, 

estabelece-se uma via de contato vias redes sociais, que as possibilita saber 

quando o cliente voltará ao porto de Santos, firmando algo aproximado de um 

vínculo de exclusividade nos atendimentos. Isto deve-se ao fato dela trabalhar 

somente no Mariner´s, atendendo apenas estrangeiros, não ampliando para 

atendimentos adquiridos via site, por exemplo. Uma das razões apontadas é que 

desta forma não existe a possibilidade que se criem elos mais aprofundados 

entre ela e o cliente, evitando brigas entre ela e sua namorada. Linda inclusive, 

durante o período das entrevistas, foi a única a afirmar ter um relacionamento 

sério.  

Aline pontuou que a semana de pagamento, portanto, começo de mês, 

costuma ser muito boa, em detrimento a outras “que são extremamente ruins”. 

A média é de 03 a 04 clientes por dia na média. Sabrina atende até 05 em dia 

de bom movimento e apenas 01 em dias mais fracos. Nalu faz um comparativo 

e assinala, “É muito variável, não tem como dar um número específico, porque 

é como em qualquer outro comércio. Um dia você vende bastante roupa, se você 

trabalha no varejo de roupas e tem dias que você não vende nada. Tem dias que 

você não atende nenhum e tem dias que você racha a boa, atende 03, 04, 05, já 

teve dia que eu atendi 08 clientes e teve semanas que eu já passei 03 dias sem 

atender ninguém”.  

Todas cobram pela quantidade de horas de trabalho realizado, sofrendo 

variações, conforme explica Nalu, “É por tempo e dentro desse tempo tem os 

adicionais. Você tem um tempo específico, meia hora, uma hora e dentro dessa 

uma hora a gente combina, vê se vai ser o básico, se vai ser completo, se quer 

realizar algum fetiche, dependendo do que eles quer a gente vai mudando o 

preço”. Embora não seja o objetivo deste estudo, cabe aqui a reflexão no tocante 
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a este aspecto relativo à venda da mercadoria “sexo” ou da mercadoria “força de 

trabalho”. Este óbice levanta um ponto de contradição, e embora existam 

correntes de estudo que afirmem que as prostitutas vendem o corpo, a análise 

até agora evidencia a venda de um serviço nos parâmetros instituídos pelo modo 

de produção capitalista, a partir da venda do tempo de trabalho. Sabrina, ainda 

que brevemente, levanta este tema, “A gente está vendendo o nosso corpo, não, 

né? Eu estou vendendo o meu tempo. Porque, eu não cobro por tempo? Porque 

se eu cobrasse pelo meu corpo, meu amor, era infinito pra pagar, né?”. A venda 

do corpo se traduziria em uma relação semelhante à escravidão, em que não há 

mais qualquer controle sobre a disponibilidade livre da força de trabalho e das 

decisões tomadas.    

Contudo, há também ganhos de terceiros consumados a partir do trabalho 

realizado por estas mulheres, como, por exemplo, nas bebidas vendidas com 

valor muito exacerbado, algo em torno de 80% a mais para os clientes, como 

exemplo: se uma garrafa de cerveja de 600 ml custa em média R$12,00, no bar 

será vendida a R$20,00. A taxação não vale para frequentadores brasileiros e 

brasileiras do bar ou entre as mulheres que lá atuam, caso façam pedido. Essa 

taxa extra é dividida entre a casa e prostituta, conforme afirmaram as entrevistas. 

A ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas ilícitas são comuns, 

tornando-se até banal entre os frequentadores do espaço. Pode-se considerar 

inclusive que o consumo de álcool é incentivado, observemos o relato de Linda: 

“o que eu consigo ganhar um pouco mais também é nas bebidas do bar, que daí 

quando o cliente vai e o cliente é meu, ele acaba gastando bastante, aí o bar 

cobra um pouco a mais dele e consegue dividir comigo algum valor de bebida”. 

A partir do momento que há ganhos, torna-se mais uma fonte de incremento de 

renda, ocasionando um processo de difícil dissociação entre o trabalho e o 

consumo de álcool. Linda, aprofundando-se brevemente no assunto, relatou não 

conseguir mais trabalhar “de cara limpa”.      

Outra fonte de ganho a partir do trabalho dessas mulheres é a taxa 

cobrada pelo hotel localizado logo acima do bar. Embora os programas possam 

ser realizados na própria casa das prostitutas, em espaços emprestados por 

alguma colega de trabalho ou em motel, algumas dão preferência pela utilização 

do Hotel Flamingo. O valor para utilização do quarto custa 20 dólares, 

invariavelmente. A quantia é expressiva, considerando que representa em média 
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20% do total cobrado. As participantes do estudo consideram este valor e a 

cobrança normais. Sabrina assinala, “Eu acho que é como devolver, porque eu 

estou usando o espaço para ganhar o meu dinheiro, então eu tô alugando. Então 

eu vou estar devolvendo? Eu acho justo”.   

No documentário “Mulheres da Boca”, filmado em 1981, que retrata o 

cotidiano das prostitutas e de seus exploradores, aparece a figura de um homem 

chamado Quinzinho, responsável na época por um prédio todo de prostitutas, 

com aproximadamente 300 mulheres. Tal domínio rendeu-lhe o apelido de Rei 

da Boca. Na entrevista cedida afirma “sempre morei em puteiro, no meio das 

mulheres, sempre morei em puteiro, no meio dos ladrão [sic], dos assassino, da 

polícia, a minha vida é essa aí”. Este trecho do documentário remete a situações 

que não foram comentadas nas entrevistas, mas observadas durante as visitas 

no espaço de trabalho das prostitutas: o policiamento é constante na região. Não 

houve vez que ao mínimo uma viatura passasse em frente ao bar, durante todo 

período de pesquisa de campo, algo em torno de seis meses, ainda que não 

diariamente.  

A circunstância é contraditória considerando a política adotada pelo 

governo municipal ao longo dos últimos anos de fechamento de prostíbulos na 

cidade, como também pela “vista grossa” diante do evidente tráfico de drogas 

que ocorre no local, no qual, até os taxistas que atendem a região estão 

envolvidos. Somente como exemplificação, uma das participantes da pesquisa 

solicitou a um taxista conhecido que levasse dois pinos de cocaína até sua casa. 

Considerando os padrões santistas, no qual cada pino custo em torno de 

R$10,00, torna-se desmedido o valor de R$60,00 cobrado pelo motorista para 

realizar tal atividade. Estes profissionais também exercem a função de levar os 

estrangeiros até a casa das mulheres ou mesmo até os prostíbulos mais 

conhecidos da cidade após desembarcarem no porto. Há mais um personagem 

de relevância atuante na região, os homens que fazem o câmbio da moeda, 

trocando os dólares recebidos por estas mulheres em real. Os valores oficiais da 

cotação são mais ou menos atendidos, com perda do volume de dinheiro 

entregue. Ou seja, nestas transações, as prostitutas costumam ser prejudicadas.          

Recentemente, surgiu mais uma figura intermediária atuante entre os 

clientes estrangeiros e as prostitutas. A ação consiste em abordar os 

estrangeiros dos navios que atracam no Porto e convidá-los para participar de 
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programas. O planejamento é feito a partir da programação dos navios que vão 

atracar, disponíveis no site oficial da autoridade portuária, com informações 

como a bandeira, o horário de chegada, como também o terminal. Em alguns 

casos, tanto o navio quanto os tripulantes já são conhecidos, facilitando a 

triangulação, seja por conta dos próprios avisarem antecipadamente sobre a 

vinda, ou pelo fato da agenciadora já ter acesso mais direto a esses homens. 

Assim que o programa é fechado, começam a circular mensagens no grupo do 

WhatsApp, questionando a disponibilidade das mulheres. Toda a negociação é 

feita de maneira rápida, muito porque após a modernização do porto55 o tempo 

de atracação dos navios diminuiu drasticamente, e, logo o período no qual o 

tripulante do navio pode ser acesso à terra ainda sofreu grande redução, 

permanecendo por vezes apenas uma noite desembarcado. Os esquemas da 

prostituição em Santos são antigos, então há toda uma rede de pessoas 

envolvidas responsáveis pela manutenção do comércio sexual na cidade. Estes 

citados representam somente alguns exemplos que se tornaram mais evidentes 

e presentes durante a realização do estudo.  

Por fim, como já apontava Ricardo Antunes, há uma falta de sentido para 

a vida devido à cooptação do trabalho pelo modo de produção capitalista, muito 

pelo fato primordial do trabalho ocupar a centralidade de nossas vidas. Desta 

forma, seria imprudente desconsiderar que esta busca é uma força motivadora 

para a tomada de ações dos seres humanos. Bem, de modo que vivemos em 

uma realidade concreta, as exigências colocadas diante de nossas vidas para a 

adoção de iniciativas também seguem por este mesmo caminho. O sentido da 

vida, portanto, deve ser uma realização concreta no mundo, que abranja a 

totalidade dos elementos que compõe a existência do ser social.  

Segundo os relatos, ainda que não se possa recorrer a um pretexto 

uniforme que circunscreva as experiências e as coloque em um mesmo nível 

que justifique a escolha pela prostituição, em parte porque o desemprego, a 

vontade de independência financeira em relação aos pais, a exigência de 

manutenção de terceiros (sejam eles filhos ou pais) e até a busca por um status 

 
55 Antes da modernização, os navios ficavam atracados por um período de até 15 dias, após 
esse processo, que teve início entre 1997-98, o tempo em média caiu para 4 dias. Para mais 
informações ver: 
http://sistema.semead.com.br/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/445.pdf.  

http://sistema.semead.com.br/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/445.pdf
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social apareçam como motivações diversas a necessidade concreta de se gerar 

renda rápida e suficiente perpassa a resposta de todas as entrevistadas. Diante 

de um cenário de precarização e intensificação de crises econômicas e sociais 

constantes, a prostituição oferece vantagens consideráveis.    

 Some-se a esta circunstância um dos pontos levantados a respeito do 

gostar ou não da atividade, isto indica que além de buscarem uma naturalização 

do trabalho, ainda exteriorizam um comparativo: diante de tantos trabalhos 

precários e explorados, ainda que considerados dignos, porque se submeter a 

situações desgastantes em outros trabalhos, em relações hierarquizadas, que 

não garantem os mesmos rendimentos e uma gestão de tempo mais flexível? 

No entanto, ainda que pareça simples em relação a todo o contexto da 

prostituição, explicita a reprodução da lógica capitalista, da necessidade de 

dinheiro, da exploração da força de trabalho e da agregação da subjetividade 

própria deste modo de produção. Cotidianamente, o que é oferecido às pessoas, 

dependendo da classe, do gênero e da raça a qual pertencem, são trabalhos 

mais precários e sem regulamentação. Então, nesta ode que coloca hoje de 

selfie employed – trabalhador por conta própria - ou melhor dizendo, de proletário 

de si mesmo, a prostituição se mostra como uma opção razoável: ganha-se 

melhor, o tempo pode ser gerido da melhor forma, não há necessidade de se 

prender às formalidades de um emprego nos moldes habituais do mercado de 

trabalho, os valores não sofrem descontos, não há necessidade de se submeter 

a mandos e desmandos e ainda há ganhos em duas atividades prazerosas: 

ingestão de bebidas alcoólicas e sexo. E por que então, não se daria a escolha 

por este caminho, apenas por uma questão moral, ainda que incida diretamente 

em diversas instâncias da vida? O mais importante estaria garantido, o que tudo 

move: o dinheiro.  

Por outro lado, não há folga garantida (ainda assegurada pelas leis 

trabalhistas que restaram), não há respaldo diante de uma doença que as 

impossibilite de trabalhar, dificilmente se garantiria alguma fonte de renda em 

caso de acidente de trabalho, os vícios em drogas e álcool que derivam do dia a 

dia do trabalho. Pondere-se: se porventura algumas dessas trabalhadoras 

adquiram alguma infecção sexualmente transmissível (IST), risco proveniente da 

atividade descrito na CBO, que prejudique sua vida a longo prazo, há quem se 

recorreria? Não há meios trabalhistas legais de se defender contra alguma 
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violência patrimonial, física ou sexual imposta por algum cliente. Poder-se-ia 

alegar que essas elucubrações caberiam, ainda que parcialmente, a outras 

atividades realizadas por livre iniciativa. Não se está desconsiderando essa 

possibilidade, no entanto, torna-se inocente ignorar toda a gama de preconceitos 

e julgamentos acrescentados e consubstanciados: gênero, sexualidade, controle 

dos corpos, machismo, valores e moralidade.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar o trabalho como fundante do ser social e as transformações no 

mundo do trabalho resultantes do advento do capitalismo, leva-nos a uma 

eminente conclusão: toda a classe trabalhadora é “explorada”, em maior ou 

menor grau e não há ninguém imune ao inescapável da reificação. A 

desumanização do trabalho causada pelo estranhamento e a desvalorização da 

força de trabalho distorcem a essência do trabalho, impedindo em larga escala 

o desenvolvimento das potencialidades humanas e de uma vida dotada de 

sentido.  

Percebemos a gravidade deste movimento aviltante por meio do que nos 

ensina Marx e Lukács, quando nos trazem o trabalho como centralidade da vida 

humana, o fenômeno que nos diferenciou no interior do reino animal como seres 

sociais, portanto, exclusivo a mulheres e homens. Foi e é por meio dele que 

desenvolvemos a capacidade de transformar a natureza ao mesmo tempo em 

que somos transformados. Deste feito, quando analisamos as mazelas do 

capitalismo, torna-se chocante constatar o quanto o trabalho, responsável por 

nos tornar seres voltados à racionalidade, ao domínio da natureza, à 

socialização, entre tantos atributos próprios à humanidade, tem gradativamente 

se metamorfoseado. Junto à intensificação do processo neoliberal de 

maximização da exploração de nossos corpos, enovelado com ideologias 

misóginas, racistas e das mais diversas e delirantes discriminações, estas 

transformações tem nos guiado a um processo cada vez mais aprofundado de 

barbárie, sendo destrutivo para os animais, para a natureza como um todo e, 

principalmente, entre nós.  

Mas note-se: não são quaisquer grupos de pessoas atingidos, o alvo está 

fincado nas costas de determinados sujeitos. Nós, mulheres, sabemos do que 

isso se trata. Esta é a realidade desta sociedade conformada nos moldes de 

produção capitalista.  

Sabemos agora que a nossa capacidade teleológica, de prévia ideação, 

é responsável pela particularidade humana de estabelecer uma finalidade ao 

trabalho, antes mesmo de o iniciar. Essa singularidade, segundo Lukács, 

explicaria a necessidade humana de atribuir sentido até a acontecimentos 

triviais. No entanto, parcela significativa da humanidade, do ser social, ao conferir 
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à teleologia propriedades da causalidade, ou seja, de questões que independem 

da interferência humana, ocorre um processo de distorção da realidade, 

deslocando a responsabilidade dos rumos da sociedade a um Deus que em nada 

tem relação, considerando os tempos nos quais vivemos, com os “deuses do 

capital”, que buscam constantemente definir e controlar a direção para qual a 

sociedade deve ser orientada.  

Certamente não se considera aqui que sejam processos simples, mas sim 

repleto de mediações e contradições que perpassam a realidade concreta. O 

que ocorre é então a mistificação das reais condições e estreitamentos aos quais 

a classe trabalhadora está submetida, resultando em uma perda da urgência de 

se subverter as relações de exploração e opressão estabelecidas ao longo da 

história.  

Toda a teorização do primeiro capítulo traz à luz da compreensão que 

uma sociedade que se pauta pela utilidade que as pessoas devem ter ou não 

guarda valores não condizentes com a capacidade humana de empatia, 

solidariedade e respeito às limitações sociais, econômicas e culturais as quais 

muitos de nós somos submetidos56. Além de engendrar um dos movimentos 

mais mistificadores e cruéis deste modo de produção, a conformação social 

adotada demove a importância das relações sociais a um plano rebaixado, 

priorizando as relações mercadológicas em seu lugar. Como um espelhamento 

das relações de produção ao espaço reprodutivo, a reificação corrompe o que 

deveríamos ter como mais característico da humanidade, transfigurando as 

relações humanas em alienantes e estranhadas, dispondo-as como elemento 

substancial para a manutenção funcional do capitalismo. Decerto, não seria de 

se estranhar que sentimentos e ações como carinho, afeto e sexo fossem 

considerados passíveis de serem mediados por dinheiro.     

Ainda que, recorrendo à Lukács e ao entendimento de liberdade, fique 

evidente que o exercício da atividade sexual configure como uma escolha, dentro 

de um sistema que se pauta por mediações financeiras e limitadas, não há como 

desconsiderar as condições econômicas e sociais como fatores preponderantes 

para a materialização desta realidade. 

 
56 Limitações em muita causadas pelo sistema capitalista que poda as potencialidades 
humanas. 
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    Pois bem, entre a aparência do trabalho sexual e as mediações que o 

separam da essência existe um longo caminho, marcado pelo suor e sangue das 

mulheres de hoje e de tantas que as antecederam. A história da prostituição, 

recontada de seus primórdios, das então adoradas sacerdotisas do período em 

que as mulheres eram valorizadas por sua capacidade de reprodução biológica 

de outros seres humanos, tidas como deusas, representa mais um lapso 

histórico quando em comparação ao deslocamento de status e significação 

ocorrida na posteridade. Os anais, ao longo dos últimos séculos, apontam para 

um rumo profundamente oposto, marcado pela discriminação, humilhação, 

estigma, negação de direitos, violência e até morte. Estes são os atributos que 

passaram a fazer muito mais sentido quando nos referimos ao dia a dia das 

mulheres que exercem trabalho sexual. Ainda que tenha havido momentos de 

menos truculência, mas não com menos exploração como em Roma, a 

prostituição nunca deixou de carregar em seu DNA o gene da pobreza, da 

miséria, da necessidade de subsistir.  

A Idade Média evidenciou este processo de forma inequívoca. Não 

bastava aos homens terem seus desejos sexuais supridos às custas do 

empobrecimento feminino, ainda criaram leis que permitiam às mulheres 

idealizar alguma esperança, pois afinal, eram dias melhores, que as 

possibilitaram obter reconhecimento do Estado em função de sua importante 

função no regramento social, para depois, sem qualquer melindre, arremessá-

las em um poço lamacento de punições, de injustiças, de julgamentos, traçando 

um destino árduo de se fugir: o de queimar na fogueira, o do enforcamento ou 

qualquer outra tortura engendrada pelas vis cabeças dos clérigos ou dos homens 

detentores do poder, dos mecanismos de difusão de ideologias delirantes, 

regentes da tirania.  

E quem haveria de imaginar que um padre recém chegado em terras 

brasileiras participaria dos primeiros passos da colônia e da gênese da 

prostituição? Consideremos que os habitantes do Brasil não sofreram tanto com 

os rigores da Inquisição medieval, mas foram também os homens brancos os 

responsáveis por garantirem a chegada de milhares de negros e negras 

escravizados vindos da África, forçados a executar atividades das mais 

aviltantes e cruéis. Contudo, foi reservado às negras escravizadas mais uma 

atividade: a de servir sexualmente aos seus senhores. Evidente que isso não 
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pode ser chamado de prostituição, por se tratar de uma ação compulsiva e 

covarde, por se tratar de estupro. Essa prática acabou por determinar o futuro 

de muitas dessas mulheres em direção à prostituição como forma de comprar 

sua limitada liberdade ou garantir sua sobrevivência em tempos de Brasil pós Lei 

Áurea. Mas como a prostituição aqui não está somente ligada à raça, mulheres 

brancas e pobres também foram responsáveis pela iniciação sexual de muitos 

filhos dos senhores endinheirados.  

 Os tempos avançaram, e a prostituição alcançou patamares de 

perenidade, seja aqui no Brasil, seja em Santos, seja no mundo. O mal 

necessário não findou e suas artimanhas continuam espalhadas por aí, afinal a 

pauperização feminina continua a caminhar a passos largos ao redor de mundo, 

não cessando as desigualdades, tampouco a vontade de submeter as mulheres 

aos trabalhos mais precários e explorados que possam existir em escala global. 

 Como a história sempre guarda avanços e retrocessos, o movimento de 

mulheres e feministas também tiveram suas vitórias – mesmo diante de tantos 

despautérios lançados em nossos rostos – e as prostitutas também se 

organizaram, saíram do ostracismo para o qual foram designadas. Exigiram o 

fim da violência policial, mostraram seus rostos, fizeram brotar a concepção de 

que as prostitutas são mulheres, em todos os sentidos que isso possa 

representar. São mães, são filhas, são netas, avós, mulheres que pertencem à 

classe que vive do trabalho e assim queriam e querem serem reconhecidas.   

 Em Santos os acontecimentos não foram muito diferentes de tantos outros 

onde a prostituição se prolifera. Aqui, na terra de Brás Cubas, elas chegaram 

para constituir uma zona que já foi considerada do glamour, do símbolo da 

modernidade. Era a passagem de um Santos colonial para uma cidade com 

valores notadamente burgueses, mas onde impera a moral não pode faltar a 

hipocrisia. Foram movimentos simultâneos: a grandiosa valorização da família 

nuclear nos moldes instituídos pela burguesia, e a crescente construção de 

bordéis. Não foram as ditas polacas ou as francesas que iniciaram a prostituição 

em Santos – considere-se que antes do desenvolvimento da metrópole 

paulistana, o porto santista teve momentos de parca movimentação, ou seja, 

com poucos recursos para seu desenvolvimento, como também de seus 

moradores, constituindo um cenário de pobreza e de escassas possibilidades, 

contexto praticamente ideal para impulsionar mulheres à prostituição – mas 
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foram elas as responsáveis por garantir ares de contemporaneidade e requinte 

para a cidade litorânea.  

  Bom seria para as mulheres daqui se assim tivesse continuado, porém, a 

partir da década de 1970, a degradação da zona do glamour acabou por torná-

la conhecida como Boca do Lixo. A chegada do HIV representou o enlace desta 

conjuntura. De símbolo garboso transformou-se, junto com os homossexuais, na 

figura do vetor, da proliferadora do mal do século, na destruidora da existência, 

a verdadeira encarnação de Tânato da mitologia grega. Embora a cidade tenha 

implementado um ostensivo programa de prevenção e tratamento contra a AIDS, 

as prostitutas passaram a ser encaradas como um problema de saúde pública e 

assim o é até agora. 

  O resgate histórico foi fundamental para subsidiar a compreensão de 

como as mulheres que fazem parte da classe trabalhadoras em geral e nela é 

certo que circunscrevemos as prostitutas, cooptadas pelo modo de produção 

capitalista. A opressão, a submissão e a inferioridade com a qual as mulheres 

foram manejadas no decorrer de praticamente todo conhecimento historicizado 

alicerçou as bases da dinâmica que norteou a incorporação do trabalho feminino 

na era do capital. Espelhando todas essas intrínsecas relações, permeadas 

ainda pelo simbiótico elo entre o machismo e o patriarcado, as mulheres 

principiaram suas atividades de maneira desigual, desvalorizadas e  

subordinadas a uma hierarquização doméstica estendida à fábrica, portanto, não 

bastasse a dominação masculina exercida dentro de casa, a exploração dos 

burgueses fincou suas garras de forma ainda mais exploratória na vida das 

mulheres. O binômio da opressão estava formado: a dominação patriarcal do 

ambiente reprodutivo, alinhavada à exploração capitalista do espaço produtivo.  

Essas circunstâncias provocaram um contraste abissal nos rendimentos 

entre homens e mulheres. Mesmo antes da força de trabalho feminina ser 

consumida nas fábricas, as mulheres exerceram atividades por períodos 

extremamente longos, em condições insalubres, dividindo-os com outras 

mulheres e, também, crianças. Os valores adquiridos mal garantiam sua 

sobrevivência, de forma que o casamento ainda representava uma alternativa 

bastante viável para escapar da miséria. Mas é interessante ponderar sobre o 

momento no qual a força de trabalho se torna uma mercadoria, antecipada pelo 

processo que extirpa o acesso aos meios de produção pela classe trabalhadora, 
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estreitando as possibilidades de sustento. Dessa forma, se antes a mulher ainda 

tinha a chance de se submeter aos mandos e desmandos de seus caprichosos 

maridos como uma das grandes oportunidades de ascensão ou, no mínimo, para 

ser protegida dos “perigos da vida”, o que haveria de acontecer se nem ao menos 

eles tivessem fonte de renda nesta nova conformação social?  

As mulheres solteiras e viúvas acabavam por ser as mais submetidas às 

mazelas do modo de produção capitalista. Consideremos que a renda feminina 

era tida como complementar à renda do marido, sendo assim, havia a 

conveniente compreensão de que estes valores não precisariam ser suficientes 

para auto sustentação, acabando por fomentar uma camada mais empobrecida 

na população. Diante deste cenário, quando Marx tem a preocupação de inserir 

os dados que relacionam a prostituição à pobreza, estava evidenciando o que 

há muito já vinha acometendo as mulheres, uma precária condição de 

subsistência. Logo, desde sua inserção nas fábricas, principalmente após a 

Revolução Industrial, até hoje, permanece vivo o caráter de exploração e 

dominação no cotidiano das trabalhadoras. Condições ainda mais intensificadas 

devido ao poder patriarcal, sistema este que permeia as relações sociais, 

sustentando a continuidade da dominação do capital. Dentre outros aspectos, a 

perda do controle do corpo, da sexualidade e, em casos mais extremos, da vida, 

configuraram como condições indispensáveis para o controle totalitário do 

mundo feminino. Seguindo nesta perspectiva é inescapável a este estudo a 

constatação que a situação das mulheres na sociedade em geral diz muito sobre 

o cenário enfrentado pelas prostitutas, havendo um paralelo evidente.    

A divisão sociossexual do trabalho obedece a subordinação estrutural do 

trabalho ao capital, resultando de uma construção histórica determinante em 

relação aos papéis desempenhados por mulheres e homens. Onde cabe a 

submissão, a obediência, a docilidade e o cuidado encontram-se as mulheres, 

em contrapartida, o poder, a liderança, a força e a violência, habitualmente estão 

relacionados ao mundo masculino. Evidente que aqui não se tem qualquer 

pretensão de desconsiderar uma mobilidade social decorrente de recentes 

conquistas das mulheres, mas de apontar características ainda prevalecentes na 

sociedade. 

 Tratando especificamente da situação das mulheres que exercem o trabalho 

sexual, além de estarem submetidas a toda lógica capitalista, ainda carregam 
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em sua atividade laboral uma relação intrínseca com o estigma, com a violência 

e a degradação de seus corpos. Importante ressaltar que embora estes últimos 

elementos não tenham sido evidenciados nas pesquisas, o que poderia 

aparentar uma mudança na forma com a qual as prostitutas são tratadas na 

coletividade, o estudo da temática relacionou a prostituição a situações 

ultrajantes e truculentas. Dialogando com as mulheres da pesquisa em questão, 

é necessário que se pontue a questão da classe como fator preponderante para 

o posicionamento adotado por estas mulheres, como a possibilidade de exercer 

maior domínio sobre suas escolhas. As entrevistadas não descendem de uma 

situação de miséria, tampouco ignoram a situação na qual a mulher é submetida, 

assumindo uma posição de enfrentamento e imponência diante dos desejos 

sexuais de seus clientes. Isso não quer dizer em qualquer hipótese que não 

estejam submetidas a relações inflexíveis, quando se trata da sobrevivência: há 

a necessidade de garantia de uma fonte de renda em consonância com a 

realidade até então vivenciada. Portanto, o aspecto “sobrevivência” tem uma 

relevante importância nesta sociedade movida pela ganância do capital e em 

tempos de barbárie, anunciando dias ainda mais incertos e angustiantes para a 

classe que vive do trabalho. 

 Desta forma, o trabalho anteriormente como meio de criação de 

valores de uso, teve seu sentido corrompido, ainda que permaneça na 

centralidade nas relações sociais. Esta condição é tão determinante na vida dos 

trabalhadores que conduziu os indivíduos a se identificarem mediante as 

atividades que realizam. Corre-se um alto risco da “função” prostituta e toda a 

carga de estigma que esta atividade carrega, sobrepor-se em relação às demais 

dimensões de sociabilidade, já que essas mulheres também são mães, filhas, 

esposas. Do contrário, não seria uma mera coincidência diversos estudos 

apontarem que as cidades ou estados de atuação não correspondem ao local de 

seu nascimento ou de onde se encontram suas famílias; os subterfúgios são os 

mais diversos para justificar como se sustentam dia após dia e ainda. Portanto, 

considerando também o traço indissociável das esferas produtiva e reprodutiva, 

é válida a reflexão sobre como a prostituição reflete em todos os outros âmbitos 

da vida destas mulheres. 

Como reflexão a respeito do trabalho sexual, faço as seguintes 

considerações: Marx inicia o Capital afirmando que “a riqueza das sociedades 
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onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma “enorme coleção 

de mercadorias”, e a mercadoria individual, por sua vez, aparece como sua forma 

elementar”. (Marx, p. 113) Mais adiante ele diz que a mercadoria é um objeto 

externo que satisfaz as necessidades humanas, seja ela física ou espiritual. Ao 

compararmos o processo de compra da força de trabalho pelo capitalista, é 

possível espelhá-la para a forma como se realiza o trabalho sexual. O consumo 

da força de trabalho, para Marx, apresenta dois fenômenos característicos: o 

primeiro refere-se ao controle que o capitalista detém sobre o uso adequado dos 

meios de trabalho, como do não desperdício da matéria-prima, a fim de que o 

trabalho seja realizado corretamente. Já o segundo é o que mais nos interessa: 

a mercadoria, ou seja, a força de trabalho é comprada pelo capitalista durante 

um determinado tempo, que irá pertence-lo durante este período. O comprador 

a partir do momento que a compra, detém o uso da mercadoria, o trabalhador ao 

ceder seu trabalho, cede “(...) apenas o valor de uso por ele vendido (...) portanto, 

seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista”. E continua: “O processo de trabalho 

se realiza entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe 

pertencem.” (p. 262 – 263). E assim o trabalho, o produto deste processo, 

também lhe pertence. Ora, o trabalho sexual obedece a esta mesma lógica de 

outras atividades reificadas e subsumidas à lógica do capital. A trabalhadora 

sexual, enquanto detentora de sua força de trabalho a cede por um determinado 

tempo ao seu cliente, o produto do trabalho, o sexo e o prazer estabelecem-se 

então como o produto da atividade também pertencente ao detentor do capital. 

Portanto, se nesta relação existe alguma questão que deva ser encarada como 

mercadoria, deve ser o ato sexual, nunca o corpo físico. 

 É certo, como vimos ao longo do estudo, que a miséria econômica é 

encarada no mundo e no Brasil como uma das principais justificativas para o 

ingresso de mulheres no mundo da prostituição, agravada pelas desigualdades 

tanto sociais quanto econômicas que fomentam a exploração e o comércio 

sexual. Some-se a isso o fato de estarmos em uma sociedade pautado pelo valor 

do “ter” em detrimento do “ser”, que cultua a beleza, as efemeridades, o sucesso 

e, fugir desses padrões, pode ser visto como sinônimo de fracasso, infelicidade 

e não-pertencimento. Desta forma, buscar uma situação econômica mais 

favorável, além de representar a possibilidade do mínimo de dignidade e 

subsistência, ainda pode abrir as portas para que padrões socialmente aceitos 
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sejam atingidos, ainda que isso represente subverter valores morais colocados 

como substanciais. 

Considere-se também a crise do capital, a reestruturação produtiva, o 

desemprego estrutural como obstáculos a perspectivas de uma mudança de 

atividade. Assim sendo, o trabalho sexual está para além de uma escolha 

individual, estrutura-se como uma via coletiva sempre aberta no esforço pela 

sobrevivência. Vigora como uma estratégia de subsistência para mulheres que 

precisam suprir necessidade de alimentação, moradia, vestimenta, sustento de 

familiares, substancialmente por não encontrarem no mercado formal a 

acessibilidade e oportunidades aspiradas.   

No mais, apesar dos avanços históricos conquistados a partir de muita 

luta, resistência e enfrentamento, majoritariamente são as mulheres que sentem 

cotidianamente o peso do controle de seus corpos, de sua sexualidade. 

Lembremos, por exemplo, dos recorrentes casos de mulheres com fotos, vídeos 

e conversas expostas na internet. Este complexo cenário é de um teor tão alto 

de toxicidade, levando algumas a casos agudos de depressão e em última 

instância à morte. Este é o resultado de uma moral que se estabelece com 

pretensões de universalidade, aquela que tem por foco decidir o lugar de cada 

mulher, colocar a sexualidade feminina como sexualidade dominada.    

Por fim, em um mundo regido pelas leis do egoísmo, pela avidez ao lucro, 

pelo hedonismo que desumaniza e deforma os seres sociais, é urgente que se 

ampliem as bases de enfrentamento à opressão capitalista, por vias do 

fortalecimento da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dando vazão às 

vozes de todas e todos os trabalhadores no sentido de recobrar o valor da vida, 

para que as pessoas voltem a se colocar como agentes de suas próprias vidas 

de maneira substantivamente concreta, cuidando para que os olhos não fechem 

perante os julgamentos preconceituosos e morais, para que não se busque um 

culpado entre nós e sim, que nossas forças se concentrem no adversário da 

classe trabalhadora. Para tal, é imprescindível considerar todas as 

especificidades e diferenças, a dívida histórica que o mundo tem com as 

mulheres, a fim de garantir uma sociedade essencialmente justa, igualitária na 

qual seja possível uma busca e um desenvolvimento concreto de uma vida 

dotada de sentido.       
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