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Resumo 

 

 

O striptease tem sido, nas últimas décadas, alvo de diversas investigações que 

fazem desta atividade e dos seus atores dos mais estudados da indústria do sexo. Contudo, 

de acordo com a revisão de literatura que efetuámos, a quase totalidade destes trabalhos 

foca-se no striptease feminino, sendo o striptease masculino dirigido a mulheres e, ainda 

mais, estas, enquanto clientes, quase ignoradas. Assim, a presente investigação consiste 

num estudo exploratório acerca das motivações das mulheres clientes de striptease 

masculino e dos significados associados a essa experiência.  

 No sentido de cumprir estes objetivos, utilizámos uma metodologia de investigação 

qualitativa, recorrendo a entrevistas semiestruturadas e à observação no terreno. Foram 

realizadas 20 entrevistas formais a mulheres clientes e efetuadas 31 horas de observação 

participante em contextos de striptease masculino.  

 Concluímos que as clientes de striptease masculino parecem não reconhecer, nem 

valorizar a componente sexual aliada a esta atividade e avaliam esta experiência como uma 

oportunidade de socializar com as amigas e de observar um espetáculo que percecionam 

como divertido, sendo a componente homossocial associada a esta experiência bastante 

valorizada. Constatámos também que nos contextos de striptease masculino se assiste a 

alguma transgressão dos papéis de género. Além disso, verificámos que as participantes 

consideram o striptease masculino uma profissão, mas não um tipo de trabalho sexual, não 

se identificando também como clientes de sexo comercial.  

 Este estudo parece-nos ser um contributo importante para colmatar a falta de 

investigação sobre este tema e desconstruir alguns dos estereótipos e preconceitos ligados 

com o striptease masculino direcionado para mulheres, podendo abrir espaço para novas 

investigações nesta área. 

 

Palavras-chave: trabalho sexual, striptease masculino, clientes mulheres de striptease 

masculino, papéis de género, homossociabilidade. 
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Abstract 

 

 

Striptease has been, in the last few decades, the target of several investigations 

which makes it and its actors one of the most studied of the sex industry. 

However, according to the literary review we made, most of these studies focus on 

female striptease; male striptease for women and the women themselves being almost 

ignored. So the present investigation consists in an exploratory study about what motivates 

the female patrons of male striptease and the meanings of such experience. 

In order to accomplish these goals, a qualitative investigation methodology was 

used, which resorted to semi structured interviews and field observation. In total 20 formal 

interviews were conducted to female clients and 31 hours of participant observation in the 

context of male striptease were accomplished. 

We conclude that the clients of male striptease appear to not recognize nor value 

the sexual component allied to the activity and see the experience as an opportunity to 

socialize with their female friends and enjoy a show they find entertaining, which elevates 

the homosocial component associated with this experience. We also noted that in the 

context of male striptease there is some transgression of gender roles. Furthermore, we 

found that the participants saw male striptease as an occupation, but not a type of sex work, 

and de not identify themselves as clients of commercial sex either. 

This study appears to be, for us, an important contribution to end the lack of 

research on this subject and to destroy some of the stereotypes and prejudices connected 

with the male striptease for a female audience, with the possibility to allow new studies in 

this area. 

 

Key-words: sex work, male striptease, female patrons of male striptease, gender roles, 

homosociality. 
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Résumé 

 
 
Ces dernières décennies, le strip-tease a été la cible de plusieurs recherches qui font 

que cette activité et ses acteurs soient les plus étudiés de l'industrie du sexe. Toutefois, 

selon la littérature que nous avons consulté, presque tout ce travail se concentre sur le strip-

tease féminin, une fois que le strip-tease masculin est dirigé aux femmes et que, souvent, 

celles-ci sont presque ignorées. Par conséquent, cette recherche est une étude préparatoire 

sur les motivations des femmes fans de strip-tease masculin et des sensations associées à 

cette expérience. Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé une méthodologie de 

recherche qualitative, en faisant des enquêtes semi-directives et en observant des shows de 

strip-tease. Vingt femmes adeptes ont été interviewées et trente et une heures d’observation 

participante ont été faites dans des séances de strip-tease masculin.  

Nous avons conclu que les femmes fans de strip-tease masculin ne semblent pas 

reconnaître ou apprécier la composante sexuelle associée à cette activité et évaluent cette 

expérience comme une opportunité de socialiser avec des amies et d’observer un spectacle, 

pour elles, amusant, vu que l’élément homosociale associé à cette expérience est assez 

valorisé. Nous avons aussi remarqué que dans des contextes de strip-tease masculin il y a 

un changement de rôles entre les sexes. En outre, nous avons vérifié que les participantes 

considèrent le strip-tease masculin une profession, mais pas un type de travail sexuel, ne 

s’identifiant pas comme des clientes de l'industrie du sexe.  

Cette étude nous semble être une contribution importante pour combler le manque 

de recherche sur ce thème et défaire certains stéréotypes et préjugés associés au strip-tease 

masculin dirigé aux femmes et permettre de nouvelles recherches dans ce domaine. 

 

Mots-clés: travail sexuel, strip-tease masculin, femmes fans de strip-tease masculin, rôles 

entre les sexes homosociale. 
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Introdução 

 

 

O conceito de trabalho sexual surgiu pela primeira vez nos anos 70 do século XX 

(Chapkis, 1977 cit in Oliveira, 2001) e compreende todas as atividades relacionadas com 

sexo e com o objetivo de ganhar dinheiro (Oliveira, 2001). De acordo com Oliveira (2008) 

o trabalho sexual é multiforme, uma vez que compreende uma multiplicidade de contextos 

e atores. Desta forma, apesar de muitas das vezes a expressão trabalho sexual ser 

diretamente associada com a prostituição, esta é apenas uma das formas deste género de 

trabalho, sendo possível incluir nesta categoria acompanhantes, call girls, strippers, 

alternadeira(o)s, dominadora(e)s, operadora(e)s de linhas de telefone eróticas, atora(e)s de 

filmes pornográficos, bem como massagistas e modelos eróticos (Oliveira, 2008).  

De entre as diferentes formas de trabalho sexual, destacamos o striptease, que tem 

sido, nas últimas décadas, alvo de diversas investigações que fazem desta atividade e dos 

seus atores dos mais estudados da indústria do sexo. Contudo, de acordo com a revisão de 

literatura que efetuámos, a quase totalidade destes trabalhos foca-se no striptease feminino, 

sendo o striptease masculino dirigido a mulheres e, principalmente, estas, enquanto 

clientes, quase ignoradas. Assim, perante esta lacuna encontrada no que se refere ao estudo 

das mulheres clientes de striptease masculino decidimos focar-nos neste grupo enquanto 

objeto de estudo.  

O estudo deste tema surge como pertinente, não só para colmatar esta lacuna, mas 

também pelo facto de nos inserirmos numa sociedade na qual os papéis de género se têm 

vindo a alterar progressivamente e a mulher vai assumindo um papel cada vez mais ativo, 

principalmente no que se refere à sua sexualidade. Desta forma, consideramos que a 

presente investigação poderá representar o ponto de partida para analisar e conhecer os 

comportamentos das mulheres e os seus significados em contextos sexualizados e na 

condição de consumidoras de serviços sexuais.  

Tendo em conta que pretendíamos adquirir uma visão compreensiva deste 

fenómeno e ter acesso aos significados atribuídos pelas clientes de striptease masculino, 

decidimos utilizar uma metodologia qualitativa, que compreendeu a realização de 

entrevistas semiestruturadas e de observação participante.  

Com esta investigação pretendemos, então, responder a três principais questões, 

que se centram nas representações das mulheres clientes de striptease masculino sobre a 
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atividade do striptease e os seus atores, na averiguação das motivações associadas à 

experiência da ida a espetáculos de striptease masculino enquanto cliente e na 

compreensão das vivências e dos significados que as mulheres atribuem a essa experiência. 

Optámos por organizar o presente estudo em quatro partes distintas que se 

relacionam entre si: a revisão da literatura, a metodologia, a análise e discussão dos 

resultados e as considerações finais. Começaremos pelos resultados da revisão da literatura 

na qual expomos o estado da arte sobre o objeto de estudo e que permitiu conhecer as 

temáticas que mais têm sido associadas ao fenómeno pelas investigações científicas. 

Depois desta, descrevemos a componente empírica do nosso estudo, indicando a 

metodologia utilizada e apresentando a análise e discussão dos dados obtidos, 

relacionando-os entre si. Terminaremos com as considerações finais, que integram as 

principais conclusões, limitações e implicações práticas do presente estudo. 
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1. Revisão da literatura 

 

 

1.1 Striptease enquanto objeto de estudo 

 

Os estudos realizados nas últimas três décadas acerca de diversos aspetos relativos 

aos clubes de striptease demonstraram que as strippers profissionais são quem tem 

recebido a maior atenção por parte dos investigadores (Brewster, 2003), fazendo assim 

com que sejam das atrizes mais estudadas na indústria do sexo. De acordo com Erickson e 

Tewksbury (2000), que citam diferentes estudos, estas investigações têm-se focado em 

aspetos como as características das strippers e as suas estratégias de interação. Além disso, 

segundo indica Brewster (2003), também baseado em diversas investigações, entre os 

temas mais estudados no que se refere ao striptease estão o processo de se tornar stripper, o 

striptease como ocupação profissional, a forma de lidar com a identidade estigmatizada e 

as dinâmicas de interação entre as strippers e os clientes. 

A discussão sobre a etiqueta de desviante associada ao striptease é outro dos 

enfoques das investigações. Neste âmbito, Brewster (2003), centrou-se na perceção das 

strippers acerca da sua ocupação, isto é, se a consideravam ou não uma atividade 

desviante. Erickson e Tewksbury (2000) discutiram se os clubes de striptease devem ser, 

de facto, associados ao desvio, ou seja, tem sido questionado até que ponto ser stripper se 

trata de uma ocupação desviante e se frequentar um clube de striptease como cliente 

representa uma atividade desviante. 

  Este debate e esta possibilidade, isto é, a da colagem do rótulo de desviante aos 

atores e atrizes do striptease e à própria atividade, pode, a nosso ver, ter um outro 

contributo. De acordo com Egan e Frank (2006), os investigadores que se centram nas 

temáticas da sexualidade e principalmente do trabalho sexual, enfrentam algum tipo de 

piadas ou comentários inapropriados devido ao objeto dos seus estudos, o que nos parece 

um indicador de que o rótulo de desviante é, não apenas aplicado à atividade do striptease 

e do trabalho sexual, como aos próprios investigadores desta área. Ora, tal foi já 

identificado por Ribeiro, Silva, Schouten, Ribeiro e Sacramento (2008) em relação à 

prostituição e referido como contágio identitário. Com esta expressão, estes autores, 

aludiam à projecção da imagem identitária deteriorada associada ao exercício da 

prostituição sobre quem está próximo das mulheres prostitutas, nomeadamente nos 

investigadores. 
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Como a maioria dos estudos se centram no striptease feminino para clientes 

masculinos e, de acordo com a revisão de literatura efetuada, são poucas as investigações 

que se centram no striptease masculino dirigido a mulheres e, ainda menos, nestas 

enquanto clientes, começaremos por apresentar os resultados da revisão da literatura dos 

estudos sobre clientes homens, para depois nos centrarmos nas clientes mulheres. 

 

1.2 Os clientes do striptease feminino 

 

Os estudos sobre striptease reconhecem que existe uma interação, uma “troca” entre 

as strippers e os seus clientes (Brewster, 2003; Egan, 2005). No entanto, de acordo com 

Frank (2005), Brewster (2003) e Erickson e Tewksbury (2000) são escassas as 

investigações que se focam nos clientes que frequentam os clubes de striptease.  

Frank (2005) menciona que, apesar de o comportamento das strippers ter sido 

repetidamente estudado na área das ciências sociais, as ações dos clientes foram 

normalizadas ou ignoradas até recentemente. Egan e Frank, em 2006, citam as 

investigações de Erickson e Tewksbury (2000) e de Brewster (2003) como importantes na 

mudança desta tendência, pois ambas se focaram nos clientes regulares de striptease, 

segundo elas, atores vitais neste contexto. Egan (2005) define um cliente regular como um 

homem que se dirige ao clube de striptease frequentemente, com o intuito de ver uma 

stripper em particular, com quem estabeleceu um vínculo erótico e romântico. 

Segundo Egan e Frank (2006), os estudos supra-referidos sobre estes atores 

representam um passo importante no sentido de explorar o apelo da indústria do sexo para 

aqueles que a frequentam enquanto clientes.  

No estudo de Erickson e Tewksbury (2000) foram encontrados seis tipos diferentes 

de clientes que frequentam os clubes: os solitários, os socialmente impotentes, os voyeurs 

atrevidos, os voyeurs indiferentes, os players e os sugar daddies
1
, enquanto que Brewster 

(2003) estudou três características dos clientes dos clubes: as técnicas de dar gorjeta, a 

procura de uma experiência sexual e o conceito de ser um cliente regular
2
. Além disto, 

tanto Brewster (2003), como Erickson e Tewksbury (2000), estudaram outros aspetos 

                                                           
1
 Os termos originalmente utilizados pelos autores são os seguintes: lonely, socially impotente, bold looker, 

detached lookers, players, sugar daddies. 
2
 Os termos originalmente utilizados pelos autores são os seguintes: patron tipping behavior, patron pursuit of 

sex, the regular.  
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pertinentes, tais como as interações com as strippers, as interações com outros clientes e as 

motivações para frequentarem estes locais.  

Erickson e Tewksbury (2000) reconhecem duas principais motivações para a ida 

dos clientes aos clubes de striptease: a busca de uma experiência voyeurista/pornográfica e 

a procura de companhia, sendo que, segundo os autores, 80% dos clientes frequentam o 

clube pela primeira razão e os restantes 20% pela segunda. No seu estudo, Brewster (2003) 

defende que, apesar de autores como Erickson e Tewksbury (2000) reconhecerem a 

motivação da companhia, o motivo predominante é sem dúvida de natureza sexual, 

acrescentando que Ronai e Ellis (1989 cit in Brewster, 2003) demonstraram que o principal 

motivo que leva os clientes a frequentarem os clubes são a excitação sexual (turn ons) 

estando também implícita uma esperança de terem encontros sexuais com as strippers 

depois da ida ao clube. 

Erickson e Tewksbury (2000) salientam ainda no seu estudo a natureza 

homossocial do clube de striptease e as suas implicações. Os autores defendem que o facto 

de os clubes de striptease serem quase exclusivamente frequentados por homens, permite 

que estes se sintam livres para perseguir e “capturar” as mulheres presentes naquele 

espaço, num contexto social artificial (Erickson & Tewksbury, 2000). Também no âmbito 

desta componente homossocial dos clubes de striptease, Erickson e Tewksbury (2001) 

afirmam que ir a um clube de striptease é uma atividade típica de homens, dizendo que é 

quase exclusivamente uma “coisa de homens”. Os autores defendem que o facto de ser um 

ambiente homossocial permite que os homens presentes no clube expressem os seus 

desejos sexuais latentes e exerçam os seus “privilégios masculinos”. 

 

1.3 As clientes do striptease masculino 

 

Pilcher (2009) refere na sua investigação a perspetiva de Rich, de 1978, segundo a 

qual, as mulheres, ao contrário dos homens, não possuem o poder coletivo para determinar 

o significado e o lugar da sexualidade nas suas vidas. Por sua vez, Scull (2013), baseando-

se no estudo de 2000 de Tanebaum, refere que, historicamente, as mulheres não eram 

consumidoras de sexo, sendo que, quando expressavam abertamente desejo sexual, eram 

rotuladas de desviantes. No entanto, a autora considera que este panorama se tem alterado 

nos últimos tempos, dado que as mulheres têm começado a explorar a sua sexualidade. Em 
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consonância com isto, está o facto de, cada vez mais existirem mulheres clientes de 

striptease masculino (Wosick-Correa & Joseph, 2008 cit in Scull, 2013). 

Apesar desta evidência, Montemurro, Bloom e Madell (2003) consideram ser ainda 

escassas as investigações realizadas sobre as clientes de striptease masculino, portanto, no 

sentido de contrariarem esta tendência publicaram em 2003 um estudo com este grupo. 

Nesta investigação, as autoras, à semelhança do estudo de Erickson e Tewksbury (2000) 

relativo a clientes homens de clubes de striptease femininos, tentaram encontrar uma 

tipologia de mulheres clientes de um clube de striptease masculino. A tipologia encontrada 

pelas autoras divide-se em duas componentes: uma primeira que tem em conta as 

motivações implícitas das clientes e que as divide em clientes regulares, party girls e 

virgens
3
 e uma segunda baseada no comportamento destas no clube e que indica cinco 

tipos de comportamentos –
 
as amigas, as líderes

4
, as insiders, as outsiders e as sideliners 

(Montemurro et al., 2003).  

Relativamente à primeira componente da tipologia, as clientes classificadas como 

regulares tratam-se daquelas que vão ao clube frequentemente e parecem estar à procura de 

amizade, estatuto e atenção. Estas clientes recebem mais atenção por parte dos strippers e, 

por esta razão, as autoras comparam-nas com os sugar daddies encontrados no estudo de 

Erickson e Tewksbury (2000). Esta comparação parece fazer sentido, uma vez que, de 

acordo com estes autores, os sugar daddies, tal como os outros clientes, apesar de 

procurarem principalmente companhia e alguém com quem conversar, têm um grande 

nível de intimidade com as strippers. Mais concretamente, estes clientes, ao contrário dos 

restantes, recebem beijos das strippers e tocam no seu peito e nas suas nádegas em frente 

aos outros clientes. De acordo com Montemurro e colaboradoras (2003), o reconhecimento 

que as clientes recebem por parte dos strippers pode ser um fator motivacional para a ida 

ao clube de striptease, ou seja, é possível que as clientes regulares se sintam motivadas a 

frequentar o clube por ser um sítio onde sabem que são aceites. As party girls são as 

clientes que frequentam o clube em ocasiões específicas, como, por exemplo, numa 

despedida de solteira ou em festas de anos. Por último, as virgens são as clientes que, tendo 

ouvido falar do clube e estando curiosas, tinham ido lá pela primeira vez. Este último tipo 

de clientes constituía a maioria das que estavam presentes no clube e podiam distinguir-se 

dos outros dois tipos através das suas reações ao ambiente e à natureza da própria 

performance dos strippers (Montemurro et al., 2003).  

                                                           
3
 Os termos originalmente utilizados pelas autoras são os seguintes: regulars e virgins. 

4
 Os termos originalmente utilizados pelas autoras são os seguintes: girlfriends e ringleaders. 
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No que se refere à categorização das clientes tendo em conta o seu comportamento, 

a maior parte delas - 73% - correspondia à categoria das amigas, isto é, estas clientes 

estavam no clube de striptease num grande grupo e eram as participantes mais ativas na 

performance. De acordo com a investigação de Montemurro et al., (2003), estas clientes 

utilizavam a própria performance como forma de ligação/socialização com as suas amigas, 

dando resultado a uma experiência partilhada que poderia ser relembrada mais tarde.  

Outro tipo de clientes encontrado por Montemurro e colaboradoras (2003) trata-se 

das líderes, caracterizado por mulheres que exigiam atenção e que se destacavam no meio 

da multidão por serem demasiado agressivas com os strippers ou por tentarem sempre 

obter a atenção do mestre-de-cerimónias, dos strippers e até mesmo das restantes clientes.  

As clientes descritas como insiders sabiam o que se passava nos “bastidores” e 

conheciam bem o clube, bem como a rotina normal das atividades da noite.  

Já os outsiders, que não se enquadravam no perfil demográfico típico do clube, 

eram homens e mulheres bastante mais velhas do que a maioria das clientes e, por esta 

razão, tentavam manter-se o mais longe possível da ação principal do clube e raramente 

assistiam à performance.  

Por fim, as clientes sideliners pareciam envergonhadas ou incomodadas com a 

atmosfera do clube, mantendo-se sentadas a conversar com as amigas e distinguiam-se dos 

restantes tipos de clientes pelas suas reações aos strippers que as abordavam, chegando 

mesmo a manter-se a uma distância “segura” do palco e a conversar com as amigas, no 

sentido de evitar o contacto com eles (Montemurro et al., 2003). Quando os strippers as 

abordavam, as sideliners sorriam educadamente e ocasionalmente falavam com eles, não 

os agarrando, abraçando ou apalpando. As autoras defendem que este tipo de clientes 

estaria no clube por encorajamento das amigas e que, por isso mesmo, não voltaria lá por 

vontade própria (Montemurro et al., 2003). 

Uma das principais conclusões encontradas na investigação de Montemurro e 

colaboradoras (2003) refere-se à importância dada pelas clientes à presença e à interação 

com as amigas, o que também foi encontrado noutros estudos sobre clientes de clubes de 

striptease masculino. Já em 1982, Dressel e Petersen, na sua investigação, se reportaram à 

natureza homossocial dos clubes de striptease masculino, salientando a segurança que isso 

proporciona às clientes, bem como a oportunidade de viverem uma experiência de 

companheirismo. Assim, estes autores afirmam que as mulheres que frequentavam o clube 

de striptease estudado faziam-no quase sempre em grupos e as experiências intra-grupais 

que ocorriam no contexto do clube pareciam ser tão satisfatórias como a interação entre as 
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clientes e os strippers, algo que também foi referido por Montemurro e colaboradoras 

(2003). Numa investigação de 2011, Pilcher chegou à mesma conclusão: 88% da amostra 

estudada reportou que apreciava a oportunidade para socializar com as amigas ou outras 

mulheres, achando positivo o facto de ser um espaço onde está ausente a figura do homem 

heterossexual predatório, concluindo, então, à semelhança dos dois estudos já 

mencionados, que, para as mulheres, poderá não ser o sexo em si a maior atração dos 

clubes de striptease, mas sim o facto de ser um espaço de socialização feminina.  

Dressel e Petersen (1982), também analisando a componente homossocial do clube 

de striptease masculino, defendem que este tipo de ambiente favorece a expressão sexual 

das mulheres, salientando que a performance dos strippers é associada em diferentes 

estudos à libertação da sexualidade reprimida das mulheres. De acordo com estes autores, 

além de se tratar de um ambiente homossocial – o que deixa as clientes mais à vontade –, o 

conteúdo dos comentários do mestre-de-cerimónias enfatiza a igualdade de direitos, 

incitando as clientes a agirem de formas tipicamente masculinas e encorajando-as a imitar 

o papel dos homens (Dressel & Petersen, 1982). Há, então, no clube de striptease 

masculino, segundo os autores, uma transcendência de papéis heterossexuais normativos: é 

a mulher que geralmente expressa o interesse sexual e é o homem que deve esperar para 

ser abordado; assim, a mulher torna-se muitas vezes sexualmente assertiva, chegando a 

haver até abordagens excessivas, tais como agressão física e verbal (Dressel & Petersen, 

1982).  

Pilcher (2011) obteve alguns resultados similares aos de Dressel e Petersen (1982), 

no entanto, interpreta-os de forma diferente, surgindo assim duas perspectivas contrárias 

relativamente ao papel da mulher no contexto do clube de striptease. Um pouco em 

consonância com Dressel e Petersen (1982), Pilcher (2011) verificou que as clientes 

percepcionavam o clube de striptease como um “oposto completo do mundo exterior”, 

vendo-se livres para “assediar” e “perseguir” os homens, revertendo assim os papéis 

heterossexuais normativos, dando-lhes a oportunidade de serem sexualmente expressivas e 

agressivas. Contudo, a autora salienta que o facto de as mulheres agirem de forma 

sexualmente agressiva, não implica necessariamente o seu empoderamento, pois este tipo 

de comportamentos mais agressivos podem ser vistos como ativamente manipulados pelo 

ambiente criado no clube. Pilcher (2011) defende que o clube procura obter, da parte das 

mulheres, comportamentos extrovertidos e alegadamente empoderantes, através da pressão 

exercida, por exemplo, pelo mestre-de-cerimónias ou pelos próprios strippers. Assim, esta 

autora defende que, ainda que o clube se apresente de forma a que as clientes sintam que 
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estão a transgredir os limites convencionais de género, revertendo os papéis heterossexuais 

normativos, em última instância, o ambiente do clube apenas transmite às mulheres uma 

reafirmação dos papéis heteronormativos e não a sua transgressão.  

Nestas duas perspetivas parcialmente distintas é, então, possível reconhecer a 

atribuição de dois significados diferentes ao papel da mulher num clube de striptease. Por 

um lado, para Dressel e Petersen (1982), a mulher neste contexto é considerada uma 

interveniente ativa, que se expressa sexualmente de forma livre e assertiva, manifestando 

sem constrangimentos os seus desejos e seguindo os seus impulsos. No entanto, parece-nos 

importante salientar um aspeto que aparenta ser contraditório: os autores referem que neste 

contexto é enfatizada a igualdade de direitos, mas mencionam que o meio para o fazer é 

através da promoção de padrões comportamentais tipicamente masculinos, o que quer dizer 

que para as mulheres atingirem os mesmos direitos que os homens necessitam de se 

comportar como eles. Afinal, não será isso mesmo promotor de desigualdade de género e 

de desvalorização dos padrões comportamentais da mulher? 

No que se refere à questão do papel da mulher, na perspetiva de Pilcher (2011), ela 

é vista no contexto do clube de striptease como passiva, emergindo a ideia de que a sua 

expressão sexual mais assertiva e dominadora é apenas resultado de uma série de 

estimulações exteriores provindas dos outros atores (masculinos) presentes no clube. 

Perante isto, consideramos que o facto de Pilcher (2011) interpretar o que observou como 

uma reafirmação dos papéis heteronormativos, nega a agência e o livre arbítrio da mulher 

neste contexto, bem como revela uma perceção da mulher como passiva e um mero 

“fantoche” dos restantes atores do clube de striptease, tratando-se isto sim, na nossa 

perspectiva, de uma reafirmação dos papéis de género vigentes.  

No âmbito do estudo das clientes mulheres do striptease masculino, parece-nos 

ainda importante salientar duas investigações em particular: Arent e Carrara (2007) e Arent 

(2011).  

Arent e Carrara (2007) focaram-se especificamente no estudo dos papéis de género 

num contexto de striptease masculino no Rio de Janeiro. Mas além de discutirem esta 

questão, os autores evidenciam também outros elementos característicos desta atividade, 

como, por exemplo, o tom de brincadeira e humor pelo qual os shows de striptease que 

observaram são pautados. De acordo com um dos atores sociais deste contexto que os 

autores entrevistaram (organizador do evento), as clientes divertem-se independentemente 

de estarem ou não no palco. O carácter humorístico associado àqueles espetáculos de 
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striptease promove a diversão não só nas clientes que vão ao palco, mas também nas 

clientes que assistem. 

Em 2011, Arent realizou um estudo comparativo entre dois contextos de striptease 

masculino para audiência feminina, em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, focando-se 

também nas questões de género. À semelhança da investigação anterior, além das questões 

de género, são retratadas outras questões que nos parecem relevantes, nomeadamente ao 

nível da caracterização das clientes. Esta autora refere que nos dois contextos observados, 

as mulheres frequentavam os espaços em grupos, o que remete para a questão já referida da 

homossociabilidade. Mais ainda refere que estes grupos são muitas vezes compostos por 

colegas de trabalho/faculdade ou composições familiares intergeracionais, salientando 

também a presença de clientes casadas.  

De salientar que Arent (2011) se centra também na importância do álcool nestes 

contextos, uma vez que o descontrolo por parte das mulheres é, muitas vezes, justificado 

pelo consumo de bebidas alcoólicas. A autora considera que o álcool funciona aqui como o 

álibi que as clientes necessitam para manifestarem os seus desejos eróticos e um 

comportamento “desregrado”. Assim, a prontidão para o contacto imediato intergéneros é 

concebida como apenas atingida através da ingestão de álcool e não como algo natural 

(como é o caso dos homens quando assistem a striptease feminino) (Arent, 2011). 

 

1.4 Comparação entre os clientes e as clientes do striptease  

 

Dressel e Petersen (1982) defendem que estudar as clientes dos clubes de striptease 

masculino permite examinar diferentes questões relacionadas com os papéis de género e 

com a sexualidade, como, por exemplo, o facto de se crer que as mulheres são mais 

passivas que os homens, o facto de se assumir que o homem é mais sexual do que a mulher 

ou o facto de se acreditar que a mulher é menos inclinada que os homens para tomar 

iniciativa ao nível de questões sexuais. 

Na literatura que encontrámos é defendido que a visita a um clube de striptease é 

experienciada de forma consideravelmente diferente pelos clientes homens e pelas clientes 

mulheres, uma vez que para as mulheres o mais importante é o partilhar da experiência 

com as amigas, e não tanto a performance em si, como acontece com os homens (Erickson 

& Tewksbury, 2000; Montemurro et al., 2003). Inclusive, e como já foi referido, 

Montemurro e colaboradoras (2003) encontraram na sua investigação um tipo de clientes 
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que se caracteriza por muitas das interações estabelecidas no contexto do clube de 

striptease serem primariamente relacionadas com a ligação com as amigas e não com os 

strippers, algo que não se verificou no estudo de Erickson e Tewksbury (2000), que 

enfatizaram que as interações entre os clientes eram raras. Ainda sobre este aspeto, 

Montemurro e colaboradoras (2003) salientam que as clientes também se interessam em 

assistir à performance, pois, na sua investigação, observaram clientes a agir de formas que 

revelavam interesse nos strippers, como, por exemplo, agarrar e apalpar os strippers, ainda 

que parecesse tratar-se de um foco secundário. 

Este paralelismo é apenas um dos vários que já têm sido realizados com base na 

comparação dos resultados obtidos em investigações em clubes de striptease femininos e 

masculinos. Também Pilcher (2011) estabelece algumas comparações, nomeadamente ao 

nível dos atores presentes num e noutro contexto. Mais concretamente, Pilcher (2011) 

realça o facto de não existir uma figura comparável ao mestre-de-cerimónias, nos clubes de 

striptease feminino, defendendo que esta figura, ao encorajar as mulheres a responderem 

como uma “comunidade unificada” (Liepe-Levinson, 2002 cit in Pilcher, 2011), deixa-lhes 

pouco espaço para agirem de forma independente, ou de experienciarem atos sexualizados 

de maneira privada ou individualizada. Relativamente a esta questão, a autora conclui que 

é possível que os clubes de striptease assumam que o homem já sabe como responder 

“adequadamente” num contexto deste género, não sendo, desta forma, necessária a 

presença de uma figura que medeie o seu comportamento. Pilcher (2011) acrescenta ainda 

que a existência de uma figura deste género nos clubes de striptease masculino tem 

implícita a ideia de que a sexualidade feminina necessita de ser excitada e supervisionada, 

ou que as mulheres não sabem como se expressar sexualmente num local público e de 

forma não-romântica. Mais uma vez, é possível verificar no discurso de Pilcher (2011) 

uma visão reafirmadora dos papéis de género, advinda de uma interpretação aparentemente 

justificada pela conceção da mulher como passiva e suscetível de ser influenciada pelos 

restantes atores presentes no clube de striptease. 

Pilcher (2011) sublinha ainda outros contrastes entre clubes de striptease 

masculinos e femininos, nomeadamente ao nível das gorjetas. A autora verificou que os 

strippers masculinos não necessitavam de pedir gorjetas, o que os coloca numa posição de 

mais poder do que as strippers femininas. Mais ainda, é por não haver gorjetas, segundo 

Pilcher (2011), que as clientes femininas não têm a oportunidade de sentir o poder que os 
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clientes masculinos sentem ao “comprar” a “sua rapariga” por essa noite
5
 (Erickson & 

Tewksbury, 2000 cit in Pilcher, 2011).   

Ainda no âmbito da comparação entre clientes homens e mulheres, Pilcher (2011) 

defende que os strippers masculinos não são vistos nem experienciados pelas clientes 

femininas da mesma forma que as strippers femininas são pelos clientes masculinos. 

Concretizando, a autora reporta que, enquanto em muitos clubes de striptease feminino as 

strippers levam os clientes para uma sala privada e o cliente paga para ter a atenção 

exclusiva da stripper numa “dança privada” (Pasko, 2002 cit in Pilcher, 2011), no clube de 

striptease masculino onde efetuou a sua investigação, as referidas “danças privadas” são 

normalmente compradas pelas clientes para uma amiga e não para si próprias, e essa dança 

é conduzida no palco e não em contexto privado (Pilcher, 2011). Pelos dois aspetos 

referidos, Pilcher (2011) volta a reforçar a ideia já frisada anteriormente de que, apesar de 

estar presente a expetativa de que os papéis de género poderiam ser transcendidos no 

contexto do clube de striptease masculino, o que acontece é o reforço dos guiões 

heterossexistas tradicionais para o comportamento feminino.  

Outro dos aspetos também focados na literatura relativamente à comparação entre 

clubes de striptease masculino e feminino trata-se do trabalho emocional e da intimidade 

forjada (counterfeit intimacy). Erickson e Tewksbury (2000) definem a intimidade forjada 

como a representação de afeto, atração e/ou desejo das strippers, pelos clientes. Os autores 

defendem que as strippers utilizam esta estratégia com o objetivo de manipular os clientes 

no sentido de gastarem mais dinheiro. 

Também nos estudos acerca dos clubes de striptease masculinos é discutida a 

intimidade forjada, sendo possível distinguir duas posições distintas. Num estudo de 2001, 

Montemurro, baseada em diversos autores, afirma que o conceito da intimidade forjada 

também se aplica à interação entre os strippers e as clientes, salientando que é essencial 

para o sucesso dos strippers e do clube que as mulheres que assistem à performance 

acreditem que o stripper está excitado e que gosta de dançar com elas e seduzi-las. A 

autora acrescenta ainda que se esta intimidade forjada não existisse, ou não fosse 

convincente, a performance não teria tanto sucesso entre as mulheres. 

                                                           
5
 De notar que as interpretações que Pilcher (2011) faz dos contextos de striptease feminino parecem, elas 

próprias, ser sexistas e objetificadoras em relação às strippers femininas. 

É também de salientar que esta questão das gorjetas não se coloca no contexto português, onde, em nenhum 

dos casos, seja masculino ou feminino, este sistema existe. Quer dizer, o salário auferido pelos e pelas 

strippers, em Portugal, não depende da solicitação de gorjetas, contrariamente ao que acontece, por exemplo, 

no Reino Unido. 
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Já Pilcher (2011) vai, de certa forma, contra esta perspetiva de Montemurro (2001), 

pois afirma que, tendo em conta as interações que observou no clube de striptease, os 

strippers masculinos parecem não desempenhar “trabalho emocional” com tanta 

frequência, em comparação com as strippers femininas. A autora defende que os strippers 

não transmitem às clientes a ilusão de intimidade entre eles, ou seja, os strippers utilizam 

raramente estratégias de intimidade forjada. Assim, apesar de a autora ter observado 

algumas interações em que estavam subjacentes estes tipos de estratégias, estas eram 

fugazes, prolongando-se apenas durante alguns segundos. 

Apesar de, como se pôde verificar anteriormente, serem diversas as diferenças 

encontradas na literatura entre o padrão dos clientes de clubes de striptease feminino e das 

clientes de clube de striptease masculino, são também referidas, em certas investigações, 

algumas semelhanças. A investigação já referida de Brewster (2003) explica que a ideia 

existente de que as strippers são objetificadas e exploradas pelos clientes não é exclusiva 

para os clubes de striptease feminino, pois existem investigações que sugerem que os 

strippers masculinos também se sentem objetificados e explorados por clientes homens e 

mulheres. 

Conclusões como esta sugerem que as dinâmicas estruturais do striptease 

desencadeiam sentimentos de objetificação e exploração, independentemente do género, 

quer dos strippers, quer dos clientes (Brewster, 2003). No entanto, é de salientar que, 

segundo Brewster (2003) e Erickson e Tewksbury (2000), baseados em diversos estudos, a 

exploração ocorrida neste contexto é uma exploração mútua entre os clientes e os strippers: 

cada uma das partes quer algo que a outra parte tem e negoceia para a sua aquisição. Esta 

ideia parece pouco sustentada uma vez que, se Brewster (2003) e Erickson e Tewksbury 

(2000) afirmam que se trata de uma exploração mútua, não pode ser propriamente 

considerada exploração mas sim um acordo/negócio consentido entre dois adultos, cientes 

do tudo o que está envolvido nesta transação. 

  

1.5 Striptease e papéis de género 

 

 Como já foi referido, são ainda escassos os estudos acerca de clientes femininas 

dos clubes de striptease masculinos (Montemurro et al., 2003), no entanto, é reconhecida 

na literatura científica a importância destes estudos, uma vez que estas mulheres 
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representam uma população importante para o estudo das complexas interseções do género 

e da sexualidade (Pilcher, 2011).   

Os papéis de género podem ser definidos como um conjunto de comportamentos 

atribuídos a um indivíduo em função do seu sexo, numa determinada cultura (Unger, 1991 

cit in Travis & White, 2000). Mais ainda, consistem em expetativas e crenças acerca dos 

comportamentos, características físicas, capacidades cognitivas e disposições emocionais 

dos indivíduos, tendo por base o seu sexo, dando assim resultado à existência de 

características consideradas normativas para cada um dos sexos (Deaux & Lewis, 1984 cit 

in Eagly, Beall & Sternberg, 2004).  

Na obra de Eagly, Beall e Sternerg (2004) é referido que, tendo em conta que, a um 

nível geral, os indivíduos do sexo masculino assumem, na sociedade atual, uma posição de 

maior poder e estatuto, os papéis de género abrangem também expetativas relacionadas 

com aspetos de dominação e submissão. Desta forma, está associado ao homem um papel 

de dominação, controlo e assertividade, enquanto à mulher se liga uma imagem de 

subordinação e cooperação, mais influenciável e de menos agressividade (Eagly et al., 

2004).  

Esta diferença referente aos papéis de género é também notória no domínio da 

sexualidade, sendo, mais uma vez, o homem perspetivado como um indivíduo ativo, com 

agência e com uma sexualidade autónoma e a mulher como possuindo uma sexualidade 

reativa, passiva e não autónoma (Travis & White, 2000). 

Neste domínio da sexualidade e dos papéis de género no contexto do clube de 

striptease para clientes mulheres, encontrámos na literatura duas posições distintas entre o 

reforço dos papéis de género e a sua transcendência, tal como já referimos. Num estudo de 

2013, Scull reporta-se a esta dicotomia entre reforço e transcendência dos papéis de género 

associados ao striptease masculino, citando estudos que abordam uma e outra perspetivas. 

A autora refere que existem estudos que sugerem que o contexto de striptease masculino 

encoraja as mulheres a agirem de forma “selvagem”, assertiva e livre para exercerem o seu 

papel de género de uma maneira diferente daquela do dia-a-dia. Baseando-se nestes 

estudos, Scull (2013) aborda o conceito utilizado por Dressel e Petersen (1982) de 

transcendência dos papéis de género associada ao striptease masculino e considera que, 

quando as mulheres experienciam este fenómeno de transcendência dos papéis de género, 

se comportam de maneiras que aludem aos estereótipos masculinos e agem de formas que 

não agiriam caso estivessem na presença dos seus cônjuges, parceiros ou namorados.  
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Mais ainda, Scull (2013) menciona a existência de investigações que consideram 

que, tendo em conta que as mulheres são habitualmente alvo de objetificação sexual, só o 

facto de assistirem a striptease masculino torna-se numa transcendência dos papéis de 

género. Assim, a autora defende que o espetáculo de striptease masculino é perspetivado 

nestas investigações como uma situação única, em que são os homens que se tornam o 

objeto sexual e não o contrário.  

Relativamente à outra perspetiva existente, Scull (2013) menciona diversos estudos 

sobre striptease masculino que defendem que esta atividade sustenta e reforça os papéis de 

género, uma vez que promove a desigualdade de género e a dominação do homem sobre a 

mulher. Mais concretamente, estas investigações defendem que o clube de striptease é um 

espaço no qual as clientes se sentem “forçadas” a interagir com os strippers, que por sua 

vez procuram humilha-las e envergonha-las, assumindo o controlo e coagindo-as para 

assumirem papéis e posições passivas
6
. No âmbito desta perspetiva, Scull (2013) 

acrescenta que, neste contexto, os papéis de género são ampliados e exagerados, uma vez 

que tanto os clientes como os strippers se baseiam em ideias estereotipadas de 

masculinidade e feminilidade. 

Partindo da ideia de que o striptease masculino tem o potencial de transcender ou 

reforçar os papéis de género, neste seu estudo de 2013, Scull optou por investigar esta 

questão sob a perspetiva dos strippers masculinos. A autora, embora tenha verificado 

alguns exemplos de transcendência dos papéis de género – por exemplo, em situações em 

que as clientes eram agressivas, abusavam fisicamente dos strippers e humilhavam-nos – 

concluiu a um nível geral que naquele contexto existia um reforço dos papéis de género. 

Justifica esta conclusão com o facto de os strippers controlarem as interações estabelecidas 

com as clientes, de as dominarem (através da utilização de controlo físico sobre elas) e de 

se apresentarem de formas hipermasculinizadas. 

Liepe-Levinson (2002 cit in Pilcher, 2009) defende que as motivações das mulheres 

na ida ao striptease diferem das motivações dos homens, no sentido em que as mulheres 

não estão tão interessadas em objetificar os strippers, mas sim em fantasiarem acerca da 

possibilidade de serem desejadas por eles. De acordo com Pilcher (2009), este estudo é 

outro dos indicadores de que não existe uma transcendência dos papéis de género quando 

as clientes assistem a striptease masculino, emergindo portanto a necessidade da criação de 

uma sexualidade para a mulher menos opressiva e menos definida pelo homem. A autora 

                                                           
6
 Esta parece-nos ser uma posição extremada que não admite a capacidade de agência feminina. 
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acrescenta ainda que a definição de sexualidade feminina exercida no contexto do 

striptease masculino é limitada e cinge-se à perpetuação dos papéis de género tradicionais.  

Arent e Carrara (2007) também se reportam à questão da importância das clientes 

se sentirem desejadas pelos strippers. Os autores consideram que as clientes mulheres 

fantasiam com a ida ao palco com os strippers, pois valorizam o facto de serem 

selecionadas em detrimento das restantes clientes presentes, por despertarem “interesse” 

nos strippers. Nesta investigação os autores reconhecem que no contexto do striptease 

masculino que estudaram existe uma inversão dos papéis de género tradicionais, uma vez 

que “corpos masculinos são oferecidos ao consumo feminino” (Arent & Carrara, 2007, p. 

260). Consideram, porém, que isto é apenas aparente e defendem que, naquele contexto, 

estão vigentes as regras de género tradicionais, representando a mulher um papel passivo e 

o homem um papel ativo. No âmbito desta conclusão, os autores citam a obra de 1999 de 

Hanna, que afirma que a transcendência dos papéis sexuais nestes contextos é, de certa 

forma, ilusória.  
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2. Metodologia 

 

 

2.1 Objeto e Objetivos 

 

A presente investigação consiste num estudo exploratório acerca das motivações 

das mulheres clientes de striptease masculino e dos significados associados a essa 

experiência.  

Tendo por finalidade obter uma visão fidedigna da realidade e tentar, assim, 

desconstruir alguns estereótipos e preconceitos ligados com o striptease masculino 

direcionado para mulheres, guiámos o nosso estudo por três grandes questões de 

investigação: 

1. Compreender as representações que as mulheres clientes de striptease masculino 

têm sobre a atividade do striptease e os seus atores;  

2. Perceber quais as motivações associadas à experiência da ida ao striptease 

masculino; 

3. Estudar as vivências e significados atribuídos pelas mulheres à experiência de ser 

cliente de striptease masculino. 

 

2.2 Método 

 

Tendo em conta o objeto e os objetivos do presente estudo, considerámos, desde a 

fase inicial, que seria mais adequado optar por uma metodologia qualitativa, no sentido de 

obter uma visão compreensiva do fenómeno em questão (Silverman, 2000), privilegiando 

as motivações e significados relacionados com a experiência da ida a um clube de 

striptease.  

Além de uma visão compreensiva e aprofundada, pretendíamos também obter uma 

perspetiva fidedigna, tendo para tal utilizado dois métodos de recolha de dados distintos: a 

observação participante e as entrevistas semiestruturadas.  

Quanto à observação participante, ela é, de acordo com Egan e Frank (2006), uma 

das melhores formas de ter acesso a contextos sociais diferentes, nomeadamente a clubes 

de striptease. De facto, as diversas investigações que se focam no estudo dos clientes de 

striptease utilizam a observação no terreno como método de recolha de dados privilegiado 

(e.g. Erickson & Tewksbury, 2000; Brewster, 2003; Montemurro et al., 2003; Egan & 

Frank, 2006; Pilcher, 2011).  
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Este método de recolha de dados permite que se criem oportunidades de se 

encontrarem fenómenos completamente inesperados e significativos, algo que pode não 

acontecer na realização de entrevistas, que são muitas vezes planeadas de acordo com as 

expetativas do investigador (Whyte, 1984). Isto é, com a observação no terreno, o 

investigador recebe tudo aquilo que o terreno lhe dá, não estando limitado por uma 

estrutura pré-definida, como é o caso das entrevistas. Desta forma, é então possível obter 

mais dados, e dados mais ricos.  

No entanto, é importante salientar que a observação no terreno também comporta 

limitações metodológicas. Mais concretamente, em investigações que utilizam este 

método, pode eventualmente ser questionado até que ponto os resultados não são 

influenciados pela personalidade e valores do investigador (Whyte, 1984). 

As entrevistas são um método de recolha de dados útil e fidedigno que permite ao 

investigador ouvir e compreender a perspetiva do grupo a ser estudado e de alguma forma 

dar-lhe visibilidade na comunidade (Rubin & Rubin, 1995). De acordo com estes autores, a 

entrevista qualitativa requer uma escuta intensa e o respeito e curiosidade pelo discurso dos 

sujeitos, bem como um esforço constante para realmente ouvir e entender o que esses 

mesmos sujeitos nos transmitem. Mais ainda, Burton (2000) defende que nos devemos 

focar no que a população em questão considera significativo, privilegiando a sua voz e a 

sua perspetiva. A mesma autora enfatiza a importância do enfoque nos significados 

atribuídos, nos contextos, e nas ações e sua relevância. 

Apesar da importância deste método de recolha de dados, em alguma da literatura 

encontrada acerca das clientes de clubes de striptease, as entrevistas com clientes não 

foram utilizadas, como são os casos das investigações de Dressel e Petersen (1982) e 

Montemurro e colaboradoras (2003). Nestes estudos, os investigadores optaram por, além 

de proceder à observação no terreno, entrevistar strippers, no sentido de obter algum 

insight sobre as respetivas clientes. Uma das justificações encontradas para esta opção 

metodológica liga-se, na perspetiva de Spivey (2005, cit in Pilcher, 2011), com o facto de o 

striptease remeter para ambientes sexualizados nos quais os clientes podem sentir-se 

apreensivos quando abordados por investigadores. No entanto, a falibilidade desta 

perspetiva é posta em evidência pelos estudos nos quais são realizadas entrevistas aos 

clientes de ambientes sexualizados, como é o exemplo dos estudos de Frank (2005) e de 

Pilcher (2011). No nosso próprio processo de recolha de dados, conseguimos entrevistar 

algumas clientes num clube de striptease e, quando as abordámos, todas elas se mostraram 

totalmente recetivas.  
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Reconhecemos, no entanto, que esta recetividade pode ter sido influenciada por 

diversos fatores, principalmente o género da investigadora. As características pessoais do 

investigador influenciam a investigação (Oliveira, 2011) e, entre outras, o seu género 

assume um papel crucial, nomeadamente na observação no terreno (Silverman, 2000). De 

facto, o género da autora deste trabalho poderá ter facilitado a interação com as clientes do 

striptease masculino, até porque o nosso papel naquele contexto, além de investigadora, era 

também de cliente, diminuindo a possibilidade de dúvida quanto às intenções da 

investigadora.  

Frank (2005) e Dressel e Petersen (1982), que realizaram estudos em clubes de 

striptease, também se reportam a esta questão. Frank (2005) salienta que o facto de ser do 

sexo feminino pode, de alguma forma, ter influenciado as interações estabelecidas com os 

clientes homens entrevistados, admitindo que os mesmos poderiam ter interagido de forma 

diferente caso o investigador fosse do sexo masculino. Dressel e Petersen (1982), 

respetivamente do sexo feminino e masculino, refletem sobre a diferença de papéis que os 

dois assumiram. Uma vez que o clube onde realizaram a observação apenas permitia a 

entrada a clientes do sexo feminino, somente foi autorizada a entrada a Dressel, enquanto 

Petersen frequentou o clube apenas ocasionalmente, ocupando uma área restrita do mesmo. 

O primeiro passo tomado, no que se refere à parte empírica do nosso estudo, 

consistiu na construção de um guião provisório de entrevista semiestruturada. O referido 

guião continha algumas temáticas relacionadas com o objeto de estudo, tendo sido baseado 

na literatura revista sobre o tema.  

No entanto, tendo por base a ideia de que, num estudo qualitativo, devemos 

privilegiar não só os dados que a literatura nos dá, mas principalmente a perspetiva e os 

significados da população que está a ser estudada (Burton, 2000), realizámos uma 

entrevista exploratória com uma cliente de striptease masculino. Desta forma, foi possível 

complementar a informação fornecida pela literatura, com os dados recolhidos nesta 

entrevista exploratória, e assim construir um guião definitivo – ver anexo I.  

Este guião, que usámos com as nossas entrevistadas, contempla duas grandes 

temáticas:  

1. Representação sobre a atividade do striptease, o contexto e os atores;  

2. Caracterização comportamental, significados atribuídos e aspetos relacionais, 

no que se refere aos strippers e às outras clientes.  
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 No que diz respeito à observação no terreno, esta teve um carácter participante e foi 

realizada sem qualquer grelha previamente elaborada, para que não limitássemos os dados 

que o terreno nos podia fornecer. 

 O nosso estatuto enquanto investigadora foi covert para a maior parte dos atores 

presentes nos contextos de observação, pois encontrávamo-nos nesses locais na condição 

de cliente, algo que será explicado mais à frente com um maior detalhe. 

 

2.3 Procedimentos de Recolha de Dados 

 

2.3.1 Observação no Terreno 

A observação no terreno compreendeu a ida a dois espaços distintos onde existiam 

espetáculos de striptease masculino: um restaurante erótico e um clube de striptease
7
. No 

primeiro espaço foram realizadas 4 horas de observação participante (correspondentes a 

uma visita) e no segundo 27 horas (correspondentes a seis visitas), perfazendo assim um 

total de 31 horas de observação no terreno. Tivemos conhecimento da existência desse 

restaurante através da nossa rede pessoal de contactos e, quanto ao clube, através da sua 

divulgação numa rede social, especificamente o Facebook.  

O facto de se ter adotado uma postura de observação participante implicou que 

tomássemos parte em todas as atividades realizadas quer no restaurante, quer no clube, 

passando desta forma por clientes comuns. Isto é, no que diz respeito ao restaurante 

erótico, estávamos sentadas numa das mesas, a jantar, e interagíamos com os strippers 

quando eles nos abordavam. No que se refere ao clube de striptease, como todas as outras 

clientes, estávamos sentadas nos sofás, a observar os espetáculos de striptease, sendo que 

durante os mesmos interagimos com os strippers quando fomos abordadas por eles e fomos 

ao palco quando convidadas. Nos intervalos entre as performances, igualmente como as 

restantes clientes, conversámos quer com os strippers, quer com outras clientes. 

Inicialmente, assumimos um estatuto covert que foi mantido durante todo o período 

de observação para alguns dos strippers
8
 e para a maior parte das clientes. Apenas as 

                                                           
7
 Dirigimo-nos sempre a este espaço nas noites em que havia striptease masculino direcionado para clientes 

mulheres. Apesar termos assistido também a striptease feminino e de termos verificado a presença de clientes 

homens neste contexto, a maioria das atuações eram levadas a cabo por strippers masculinos e os clientes 

homens, quando estavam presentes, encontravam-se claramente em minoria, constituindo-se este contexto 

portanto um ambiente quase exclusivo de socialização entre mulheres (componente homossocial). 
8
 A observação no terreno foi efetuada em conjunto com uma colega que estava a realizar uma investigação 

sobre strippers masculinos, tendo sido essa a razão pela qual se procedeu ao disclosure, quer da sua 

investigação, quer da nossa, com alguns dos strippers. 
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clientes que foram abordadas para as entrevistas formais tiveram conhecimento sobre a 

nossa investigação. O estatuto covert foi mantido essencialmente pelo facto de não terem 

surgido muitas oportunidades para se proceder ao disclosure, dado que as clientes estavam 

no clube em grupos e a música no clube estava, durante a maior parte da noite, bastante 

alta. Além disso, tendo em conta que as clientes, ao longo da noite, enquanto não estavam 

a observar as performances, estavam a dançar ou a interagir com as amigas ou com os 

strippers, proceder ao disclosure e, eventualmente, entrevistá-las ou solicitar uma 

entrevista noutro contexto, tornava-se difícil e poderia perturbar as atividades rotineiras 

daquele contexto.  

Desejando interferir ao mínimo no contexto de observação, optámos por proceder 

ao disclosure e entrevistar formalmente as clientes ou solicitar entrevistas noutra ocasião, 

apenas quando as situações nos pareceram as ideais. Isto é, no início ou no fim da noite, 

quando a música estava mais baixo e as clientes estavam sentadas nas mesas a conversar 

calmamente ou num momento mais tardio do período da observação, quando estávamos 

mais familiarizadas com o contexto.  

Esta utilização de uma metodologia de observação covert é encontrada na literatura 

relativa a investigações que decorrem em contextos idênticos ao nosso. De acordo com o 

que mencionam Erickson e Tewksbury (2000), com base em outros autores, esta tendência 

pode encontrar a sua justificação na asserção de que os clientes de ambientes sexualizados 

tendem a ser reservados e desconfiados relativamente aos outros. 

 

2.3.2 Entrevistas 

À exceção da entrevista exploratória, todas as entrevistas foram realizadas durante 

ou após a observação no terreno. Não foram realizadas mais entrevistas antes da 

observação no terreno, uma vez que, considerando que as clientes mulheres de striptease 

masculino são uma população oculta, a observação serviu não só para a recolha de dados 

em contexto proximal, mas também para facilitar o acesso a esta população. 

O processo de amostragem envolveu três procedimentos distintos: a abordagem das 

clientes em contexto de terreno, a angariação de participantes através da nossa rede de 

contactos pessoal e através do método da “bola-de-neve”. Primeiramente optámos por, nas 

últimas vezes em que estivemos presentes no terreno (clube de striptease), abordar algumas 

das clientes que aí se encontravam. Decidimos fazê-lo apenas nas últimas vezes em que 

estivemos presentes naquele contexto, devido às razões suprarreferidas para justificar o 



 
 

22 
 

predomínio do estatuto covert, ou seja, pelo facto de apenas nesta altura considerarmos que 

se reuniram as condições ideais para nos aproximarmos das clientes. 

Ao abordarmos as clientes explicávamos brevemente em que consistia o estudo e 

solicitávamos a sua participação numa entrevista, ou no imediato, ou posteriormente 

noutro local, numa data a acordar. Todas as clientes que interpelámos mostraram-se 

bastante recetivas, tendo sido realizadas seis entrevistas formais no clube de striptease. 

Além destas seis entrevistas, três outras clientes disponibilizaram-se para realizar uma 

entrevista noutro espaço, alguns dias depois.  

O segundo procedimento de amostragem utilizado consistiu em angariar 

entrevistadas através da nossa rede de contactos pessoal divulgando a investigação, quer 

pessoalmente, quer na rede social Facebook. Através desta estratégia conseguimos realizar 

mais sete entrevistas formais. Como algumas das participantes do estudo indicaram amigas 

que também tinham assistido a espetáculos de striptease masculino, conseguimos mais três 

entrevistas através do método da bola de neve. Assim, incluindo a entrevista exploratória, 

foram realizadas, ao todo, vinte entrevistas formais.  

De salientar que, tendo em conta o contexto onde foram realizadas, as seis 

entrevistas concretizadas no clube de striptease tiveram uma duração bastante mais curta e 

um carácter menos aprofundado em comparação com as restantes. As entrevistas realizadas 

no clube tiveram uma duração média de 10 a 15 minutos, enquanto as entrevistas 

realizadas em outros locais duraram entre 30 e 45 minutos. 

Devido a constrangimentos ambientais, ao nível das condições sonoras, 15 das 

entrevistas realizadas não foram gravadas, uma vez que foram realizadas ou no clube de 

striptease ou em locais com bastante ruído de fundo, como cafés ou centros comerciais. No 

entanto, procurámos registar com o máximo de fidelidade, a informação fornecida pelas 

participantes durante as entrevistas. As restantes cinco entrevistas foram realizadas em 

espaços onde as condições permitiram a gravação de áudio, o que possibilitou um registo 

ainda mais fidedigno do discurso das participantes. 

É importante referir que, nos dois contextos onde foi realizada observação no 

terreno, foram realizadas sete entrevistas informais, o que conjugado com as vinte 

entrevistas formais, perfaz um total de 27 entrevistas, como se pode verificar pelo Quadro 

1. Consideramos entrevistas informais, as conversas que fomos estabelecendo nos 

contextos de observação com um estatuto covert, ou seja, em situações em que as clientes 

não tinham conhecimento sobre a investigação e/ou não sabiam que as conversas 

estabelecidas iriam ser registadas para posterior análise. 



 
 

23 
 

 

 

Entrevistas Formais Informais Total 

Contexto de striptease 

masculino 
6 7 13 

Fora do contexto de striptease 

masculino 
14 0 14 

Total 20 7 27 
  

Quadro 1:Entrevistas Realizadas 

 

 

2.4 Amostra 

 

 No que se refere às entrevistas formais, as 14 participantes entrevistadas fora do 

clube de striptease, tinham idades compreendidas entre os 21 e os 48 anos, com uma média 

de idades de 29 anos. Cinco são casadas, uma é divorciada e as restantes solteiras, sendo 

que cinco têm um relacionamento afetivo e as outras três não têm nenhum relacionamento. 

As 14 participantes afirmaram ser heterossexuais. Quanto ao local de residência, nove das 

entrevistadas residiam na zona Norte do país, enquanto as cinco remanescentes residiam na 

zona Sul.  

Relativamente às seis participantes entrevistadas formalmente no clube, apenas 

duas delas eram comprometidas, sendo as restantes solteiras. Todas as participantes 

entrevistadas no clube residiam na zona Sul do país
9
. Quanto às sete entrevistas informais, 

duas das participantes tinham 23 anos, eram comprometidas e residiam na zona Norte do 

país
10

. 

 

2.5 Análise dos dados  

 

Uma vez que o presente estudo assume um carácter exploratório partimos de uma 

lógica indutiva, não tendo construído hipóteses, mas sim questões de investigação. Tendo 

em conta que pretendíamos utilizar este tipo de lógica inferencial, optámos por recorrer à 

análise de conteúdo, dado que esta constitui um bom instrumento para tal (Bardin, 2011). 

                                                           
9
 Não foi possível obter uma caracterização sociodemográfica destas seis participantes, uma vez que as 

condições a nível de espaço e de tempo foram limitadas. 
10

 Não foi possível obter uma caracterização sociodemográfica das restantes cinco participantes que 

entrevistámos informalmente, uma vez que as condições a nível de espaço e de tempo foram limitadas, bem 

como devido ao facto de termos assumido nestas entrevistas um estatuto covert. 
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Assim, de acordo com o que preconiza, Bardin (2011), após o término da recolha 

de dados, procedemos a uma leitura flutuante, não tendo por base nenhum sistema 

categorial, no sentido de adquirir uma visão geral, compreensiva e não limitada do 

conteúdo. Dada a extensa quantidade de informação que obtivemos tanto através das 

entrevistas, como através das observações no terreno, e tendo em conta que estes dados 

teriam de ser analisados segundo sistemas categoriais distintos devido às suas 

especificidades, optámos por realizar uma análise de conteúdo categorial apenas para as 

entrevistas. No entanto, apesar de não termos analisado os dados obtidos nas observações 

de terreno segundo a análise categorial, estes foram também utilizados na análise e 

discussão dos resultados, como forma de complementar a informação das entrevistas, no 

sentido de retirar conclusões mais ricas e melhor fundamentadas.  

O processo de construção de categorias de análise foi um processo misto, uma vez 

que construímos algumas categorias, com base no conteúdo, antes de iniciar a análise, e 

outras ao longo da análise. Foram, então, organizados três grandes temas, a saber: 1) A 

representação sobre o striptease e os seus atores; 2) As expetativas, e as motivações 

associadas à ida ao striptease; e 3) As vivências associadas a esta experiência, estando, 

cada um destes, subdivididos em categorias, subcategorias e sub-subcategorias (cf. Anexo 

II).  

Findo o processo de categorização, procedemos à leitura interpretativa dos dados, 

tendo mais uma vez realizado uma leitura geral para perceber o que poderíamos concluir a 

partir de cada categoria, tendo em conta o conteúdo nela inserido, e a melhor forma de 

articular esse conteúdo com a literatura revista.    
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3. Análise e discussão dos resultados 

 

 

3.1 Significados atribuídos à experiência enquanto cliente 

 

No que se refere aos significados da experiência enquanto cliente, verificámos que 

as mulheres entrevistadas lhe atribuíam uma conotação de diversão, (por exemplo, “é algo 

que se faz por diversão (…) para mim é brincadeira” – D.
11

, 25 anos) sempre relacionada 

com a partilha da experiência com as amigas. Para a maioria das entrevistadas esta 

experiência ganha sentido e valor pelo facto de ser partilhada com os pares, sendo que 

admitem que não faria sentido para elas assistir a um show de striptease sozinhas.  

Os dados obtidos na observação no terreno estão de acordo com estes resultados: na 

maior parte das vezes, as clientes dirigiam-se ao clube em grupos e, ao longo da noite, 

todas as atividades que realizavam eram partilhadas no meio intra-grupal. De salientar que, 

mesmo quando as clientes se dirigiam ao palco com um dos strippers, a partilha da 

experiência com o grupo não deixava de estar presente, uma vez que continuava a existir 

uma interação entre todas: a cliente que estava no palco ria-se e olhava para as amigas ou 

falava com elas, enquanto as restantes reagiam com um entusiasmo acrescido, tiravam 

fotografias à amiga que se encontrava no palco e teciam comentários de incentivo à 

interação desta com o stripper – dizendo, por exemplo, “Gulosa! Esfomeada!”). 

Relativamente a esta questão, uma das entrevistadas (V. de 31 anos) admitiu que, enquanto 

estava no palco, olhou mais para as amigas do que para o corpo do stripper, pois estava à 

procura do seu “porto-seguro”.  

Tendo por base tudo o que observámos no que se refere a este aspeto, podemos até 

levantar a hipótese de que a experiência de verem as amigas no palco com o stripper 

poderá ser tão satisfatória como a própria ida ao palco. Quando as clientes observavam 

uma amiga no palco, mostravam-se particularmente entusiasmadas e, algumas delas, em 

certas ocasiões, chegavam mesmo a promover a ida ao palco de uma das duas amigas. 

Estes dados coincidem com os resultados dos estudos já mencionados de Dressel e 

Petersen (1982), Montemurro e colaboradoras (2003) e Pilcher (2011) no que se refere à 

importância atribuída pelas clientes ao contexto homossocial do clube e à segurança que 

                                                           
11

 No sentido de garantir o anonimato, atribuímos uma inicial distinta a cada participante para identificar e 

distinguir cada uma delas, sendo a idade verdadeira mencionada, nos casos em que tivemos acesso a este 

dado. 
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este transmite e à socialização e partilha da experiência com as amigas. O que parece 

apontar no sentido de componente sexual associada ao striptease masculino não representar 

um elemento importante para as participantes. Nas próprias entrevistas, todas as 

participantes afirmaram não atribuir um significado sexual a esta experiência, referindo 

que se trata de uma brincadeira para partilhar com as amigas. No entanto, quer na 

observação no terreno, quer em partes do discurso de algumas das entrevistadas, foi 

possível encontrar elementos que parecem contrariar esta ideia. Para exemplificar, 

referimos duas das participantes que mencionaram que a componente da sedução tem 

bastante peso neste contexto, acrescentando que “o corpo desnudado leva a pessoa a ficar 

com as hormonas em cima” (S., 25 anos) e outra das clientes que afirmou que o striptease 

masculino é algo sensual, sexual e que desperta a líbido - H., 22 anos.  

Mais ainda, no terreno tivemos a oportunidade de observar comportamentos de 

clientes que parecem indicar uma valorização da componente sexual aliada ao striptease 

masculino. Assim, frequentemente, durante a performance, as clientes que estavam no 

palco com os strippers tocavam-lhes voluntaria e intencionalmente, tateando-os no tronco e 

nas nádegas. Além disso, por vezes, no discurso das clientes denotava-se também esta 

valorização da componente sexual, como é o exemplo de uma das clientes que após ter ido 

ao palco afirmou “Foi só aproveitar! Era de um lado, era do outro… Dei tanta palmada no 

rabo que até parti a unha!” e de outra cliente que depois de um dos strippers ter efetuado 

uma tabledance para ela e para uma amiga declarou: “Tenho que apanhar sempre com 

tables com gajas lá no meio, não posso ter um homem só para mim”. 

No entanto, importa salientar que, mesmo quando mencionavam interações mais 

íntimas com os strippers, algumas das entrevistadas continuavam a não atribuir uma 

conotação sexual às mesmas, salientando que se tratavam de pura brincadeira: “Eles 

[strippers] olhavam para mim, viram logo que eu estava recetiva, estava a rir-me, a olhar 

para eles. Olho para ele, ele olha para mim, eu trinco o lábio, só para meter nojo… Um flirt 

mesmo a brincar, mesmo a brincar. (H., 22 anos)”. Ora, tal salienta o aspeto recreativo 

deste comportamento e reitera a ideia de associação entre a ida ao clube de striptease e o 

divertimento. 

Constatamos que estes dados – tanto os das entrevistas, como os das observações – 

estão de acordo com a conclusão de Montemurro e colaboradoras (2003) que defendem 

que as clientes de striptease se interessam pelas performances e pelos strippers, mas que 

estes representam um foco secundário, assumindo a socialização com as amigas um foco 

primário.  
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Contudo, devemos salientar que é possível que a sobrevalorização da socialização 

com as amigas e subvalorização do aspeto sexual por parte das entrevistadas reflita a 

desejabilidade social e a interiorização dos papéis de género tradicionais, na medida em 

que, uma valorização exacerbada da componente sexual, violaria as expetativas associadas 

a esses papéis. Isto é, admitimos a hipótese de as participantes não terem assumido 

deliberadamente uma posição que contrariasse os papéis de género vigentes na sociedade 

dominante, segundo os quais a mulher é sexualmente passiva, não se enquadrando com 

naturalidade neste tipo de contextos sexualizados. Esta assunção pode relacionar-se com o 

que já foi mencionado na revisão da literatura acerca da sexualidade da mulher como sendo 

reativa, passiva e não autónoma, ao contrário da do homem (Travis & White, 2000), e 

sobre a constatação da aplicação histórica do rótulo de desviante às mulheres que 

expressam abertamente o seu desejo sexual (Scull, 2013). 

 

3.2 Motivações 

 

Através das entrevistas realizadas foi possível perceber que a razão pela qual a 

maioria das clientes tinha ido assistir ao striptease masculino liga-se com o estarem 

incluídas num grupo que festejava uma despedida de solteira. Outros dos motivos 

mencionados referiam-se a celebrações como o dia da mulher e aniversários ou, então, 

saídas em grupo, com amigas, sem um propósito de celebração explícito.    

Apesar de durante a observação no clube de striptease ter sido difícil inferir acerca 

do motivo pelo qual as diversas clientes estavam presentes, conseguimos, por via de 

entrevistas formais e informais e através de determinados comportamentos das clientes 

(e.g.: cantar os parabéns), perceber que alguns dos grupos se encontravam naquele espaço 

para festejar despedidas de solteira ou aniversários, parecendo também existirem grupos 

que estavam presentes sem um motivo de festejo aparente, encontrando-se apenas numa 

saída à noite com as amigas.  

Assim, parece que a maioria das clientes que entrevistámos e observámos se 

enquadram nas party girls definidas por Montemurro e colaboradoras (2003). Além disso, 

todos os motivos enunciados pelas entrevistadas como causa da ida ao clube remetem para 

a socialização com as amigas, algo que reitera as conclusões já referidas no que se refere 

aos significados atribuídos à experiência da ida ao striptease masculino.  
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Quando tentámos perceber junto das mulheres da nossa amostra as motivações que 

estavam subjacentes à associação entre essas celebrações e a ida ao clube de striptease, 

grande parte delas salientou o facto de a ida a um show de striptease masculino ser uma 

experiência diferente das habituais, parecendo valorizar positivamente o elemento 

novidade. Podemos admitir então que esta atividade surge como uma fuga à rotina e como 

uma oportunidade de experienciar algo que não é comum. Algo que se pode relacionar 

com esta questão é o facto de a maioria das clientes entrevistadas terem estado presentes 

em shows de striptease masculino apenas uma ou duas vezes, bem como o facto de durante 

as horas de observação no terreno terem sido raras as ocasiões em que vimos as mesmas 

clientes presentes no clube mais do que uma vez.  

Estes dois aspetos parecem indicar que as clientes privilegiam a novidade associada 

a uma ida ao striptease masculino, sendo que não se sentem motivadas para frequentar este 

tipo de contextos repetidamente e com frequência. A informação recolhida numa das 

entrevistas comprova esta conclusão, uma vez que uma das participantes (P., 30 anos), que 

frequentava um clube de striptease frequentemente com as amigas, referiu que deixaram de 

frequentar o clube, pois acabou por “perder a piada, por cansar”.  

A partir do discurso das entrevistadas foi também possível perceber que uma das 

grandes motivações associadas à ida ao clube parece dizer respeito à vontade de 

partilharem com as amigas uma noite diferente do habitual e que é pautada pelo 

divertimento.  

Apesar deste resultado, algumas clientes apontaram outro tipo de motivações 

associadas à sua ida ao striptease masculino. Para uma das clientes entrevistadas no 

contexto de observação no terreno, a interação mais próxima com os strippers pareceu 

representar uma das suas motivações. A cliente admitiu valorizar positivamente a interação 

proximal que é estabelecida com os strippers naquele contexto (referindo-se ao facto de os 

strippers se dirigirem às mesas e conversarem com as clientes), afirmando que parecia que 

os strippers já a conheciam e que se considerava amiga deles. P. (30 anos), que frequentava 

o clube de striptease com as amigas habitualmente, também se reportou a esta questão, 

declarando que iam a este espaço pelo hábito e pela atenção que recebiam por parte dos 

strippers. A entrevistada acrescentou ainda que iam ao clube por ser errado – o que, a 

nosso ver, poderá remeter para o fascínio em cometer um ato que percecionava como 

rebelde – e por associar a esta experiência um sentimento de libertação que se relaciona 

com o facto de naquele espaço não ter de assumir nenhuma personagem porque ninguém a 

conhecia. 
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Outra motivação foi apontada por I. (21 anos), que assistiu a striptease masculino 

uma vez, numa despedida de solteira, referiu que gostaria de voltar a assistir e, 

eventualmente, num espaço diferente, não só para apreciar o espetáculo em si, mas também 

“para comparar, para ter uma noção melhor” acerca do striptease e “para não fazer um 

julgamento à primeira”. 

À semelhança do que verificámos no âmbito dos significados atribuídos, 

consideramos ser possível que as participantes, à exceção destas últimas que referimos, 

tenham assumido um discurso que revela uma interiorização dos papéis de género, indo 

portanto ao encontro daquilo que se espera que seja um comportamento feminino, 

nomeadamente no que se refere à sexualidade, o que poderá contribuir para que as 

motivações relacionadas com o aspeto sexual associado ao striptease masculino estejam 

ausentes do seu discurso.  

Assim, sendo estas as motivações apresentadas pelas participantes, não 

encontrámos nos nossos dados fundamento para a conclusão apontada por Liepe-Levinson 

(2002 cit in Pilcher, 2009), de que uma das motivações das clientes se centrava em 

fantasiarem sobre a possibilidade de serem desejadas pelos strippers.  

 

3.3 Apreciação Estética 

 

Quanto à forma como as entrevistadas avaliam fisicamente o strippers, a 

generalidade delas afirmou que estes não correspondiam ao seu ideal de beleza, uma vez 

que tinham corpos demasiado musculados. Esta referência negativa na apreciação que 

fazem dos strippers é extensiva a outras características, tendo existido clientes a classificar 

os strippers com adjetivos depreciativos, como por exemplo, “usado, gasto” (C., 29 anos), 

“feio” (I., 23 anos e A., 30 anos), “horrível” (I., 23 anos), “ar de gunas, de azeiteiros” (B., 

24 anos). Além disto, como aspetos negativos identificaram ainda os perfumes e os óleos 

que os strippers usaram durante os espetáculos. De salientar que duas das entrevistadas 

valorizaram positivamente o corpo de um dos strippers que observaram, por se tratar de um 

corpo diferente do “típico stripper”, menos musculado. Estas duas perspetivas, embora 

pareçam contraditórias, têm subjacente a mesma ideia – as participantes não apreciam os 

corpos demasiado musculados dos strippers. 



 
 

30 
 

Contrariamente, uma das entrevistadas (H., 22 anos) referiu-se ao corpo dos 

strippers como perfeito: “a nível do corpo eram os três perfeitos, todos definidos, todos 

depilados, ficavam de tanga com um rabo bastante jeitoso”.  

No que se refere às indumentárias utilizadas pelos strippers durante as 

performances – que são variadas e remetem para diversas personagens – estas foram 

valorizadas positivamente pelas participantes. De acordo com o seu discurso, as 

indumentárias representam um aspeto fundamental da atuação dos strippers, na medida em 

que materializam os caracteres da personagem desempenhada e contribuem para que a 

performance seja mais atrativa. As indumentárias funcionam também, segundo algumas 

entrevistadas, como forma de responder aos fetiches e às fantasias das mulheres.  

Relativamente à apreciação da performance, em termos gerais, não encontrámos 

consenso entre as participantes, pois se para algumas delas a atividade de striptease 

masculino é sensual, para outras não. A dança incluída nas performances foi outro ponto de 

discórdia, uma vez que algumas clientes consideraram que os strippers que observaram 

eram bons bailarinos e a dança tratava-se de um elemento importante na performance, e 

outras afirmaram que os strippers que observaram dançavam mal, executavam uma dança 

muito programada e pouco natural, e que não apreciam o tipo de dança realizada pelos 

strippers.  

Consideramos que a valorização da dança e das indumentárias por parte de algumas 

participantes, conjugada com a não apreciação do corpo dos strippers, remete para uma 

valorização da componente do espetáculo associada ao striptease masculino algo que pode 

ser comprovado pelo facto de recorrerem frequentemente à palavra “espetáculo” para se 

referirem ao striptease masculino. Desta forma, parece ser possível sugerir que a 

componente sexual aliada ao striptease aparece mais uma vez como não valorizada pelas 

entrevistadas que preferem salientar aspetos claramente associados à representação 

“artística” da atividade. 

 

3.4 Interação com os strippers 

 

3.4.1 Experiência no Palco 

Nos contextos de clube de striptease masculino é comum que, durante os 

espetáculos, os strippers interajam com algumas clientes de forma mais íntima, 

direcionando a performance para elas. No clube de striptease em que efetuámos as nossas 
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observações, tal confirmou-se e, durante as performances, os strippers escolhiam entre a 

audiência uma cliente para os acompanhar ao palco, adquirindo esta uma centralidade na 

sua atuação. As participantes que entrevistámos e que já passaram por este tipo de 

experiências referem-se às mesmas como tendo sido positivas e afirmando que se sentiram 

à vontade na situação, sendo que os seguintes excertos ilustram mais concretamente a 

forma como algumas entrevistadas perspetivam estas interações com os strippers: “Senti-

me mais sensual, mais mulher.” (V., 31 anos); “Senti-me bastante bem. Acho que as 

pessoas à minha volta estavam mais envergonhadas que eu… As minhas amigas disseram: 

‘coitada’. E eu disse-lhes: ‘coitada? Querias tu!’ Estava mesmo muito à vontade.” (H., 22 

anos).  

Também durante as observações no terreno foi possível constatar que a ida ao palco 

parecia ser uma experiência positiva para as clientes, sendo que na maior parte das vezes se 

mostravam divertidas durante a performance e, quando voltavam para o seu grupo, 

conversavam animadamente, comentando a experiência e vendo as fotografias que o seu 

grupo de amigas lhe tinha tirado enquanto havia estado no palco. 

Apesar desta perceção positiva ter sido constatada através dos dados das entrevistas 

e da observação no terreno, não podemos deixar de mencionar as participantes para quem a 

experiência da ida ao palco não é vista como algo positivo. Por exemplo, B. (24 anos) 

mencionou que não gosto de ir ao palco, uma vez que não gosta de tocar em estranhos, não 

se tendo portanto sentido à vontade neste papel. E E. (32 anos) também transmitiu esta 

ideia: “Não gostei da parte que eles nos puxam para lá, para nos tocar. Isso não gostei, esse 

contacto”. 

 

3.4.2 Trabalho Emocional  

 A um nível geral, os dados obtidos parecem indicar a existência de um trabalho 

emocional por parte dos strippers nos contextos que observámos e nos contextos 

frequentados pelas entrevistadas, o que condiz com as conclusões de Montemurro (2001), e 

se opõe à conclusão de Pilcher (2011).  

No clube de striptease que frequentámos, quer durante as performances, quer nos 

intervalos entre as mesmas, os strippers pareciam investir neste tipo de estratégias. Mais 

concretamente, durante as performances, os strippers pareciam querer transmitir a sensação 

de desejo e de atração pelas clientes através dos seus comportamentos (e.g.: contacto 

ocular penetrante e intenso) e, nos intervalos das mesmas, deslocavam-se às mesas para 
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conversarem com elas. Numa grande parte das vezes em que nos dirigimos ao clube, os 

strippers vieram para a nossa mesa, tendo ficado a conversar connosco acerca de temas 

triviais, tais como a ocupação profissional e os nossos interesses, entre outros, tal como 

faziam com a maioria das clientes. Pensamos que a estas conversas triviais poderá estar 

subjacente uma intenção por parte do stripper de cativar as clientes, possivelmente para 

promover o seu regresso àquele espaço em mais ocasiões. Assim, parece não estar presente 

uma genuína atração e um verdadeiro interesse por parte dos strippers em conhecer as 

clientes, mas antes uma estratégia de trabalho, tratando-se por isso, na nossa ótica, de 

trabalho emocional e intimidade forjada. H., uma mulher de 22 anos, refere-se a esta 

questão afirmando que: 

  

O strip, quando é dirigido a uma mulher, ele [stripper] deixa mesmo 

passar que quer mesmo aquela mulher como se fosse a última mulher 

à face da terra (…) o trabalho deles é fazer a mulher sentir-se 

desejada. (…) Eles de facto fingem que desejam, mas não desejam. 

 

H. reconhece, portanto, que este desejo manifestado pelo stripper é algo encenado, 

no entanto, não deixa de valorizar de forma positiva este elemento, referindo que “é isso 

que tem piada!”. Também G. se reportou a esta questão, tendo referido que gosta de ir ao 

clube de striptease porque “tratam-nos como princesas”, indicando que lhe agrada a forma 

como os strippers se ocupam dela e de como isso a faz sentir bem.  

No entanto, deparámo-nos também com algumas clientes (que representam a 

minoria) que não valorizam este tipo de interação, como, por exemplo, B. (24 anos) que 

afirmou que preferia estar a conversar com as amigas do que com os strippers. Mais uma 

vez, é possível notar por, parte de algumas participantes, a valorização da interação com as 

amigas, em detrimento da valorização da interação com os strippers. 

 

3.5 Trabalho e aspetos morais 

 

A grande maioria das clientes referiu considerar o striptease uma profissão, 

utilizando palavras como entertainer e dançarino para a classificar, e expressões como 

espetáculo, forma de arte, obra de arte e dança sensual de um homem para qualificar o 

striptease. Diversas participantes salientaram também que se trata de uma profissão 

“normal”, como qualquer outra. No entanto, algumas das clientes não encaram esta 



 
 

33 
 

atividade como uma profissão, sendo que uma delas (P., 30 anos) referiu que o striptease se 

trata de uma atividade na qual é fácil ganhar dinheiro e que os strippers optam pelo 

caminho mais fácil, que é o de mostrar o corpo. 

Apesar de o striptease ter sido considerado pela generalidade das clientes como 

uma profissão, foram apenas três as entrevistadas que o categorizaram como trabalho 

sexual. B., de 24 anos, começou por afirmar que não se tratava de trabalho sexual, pois os 

strippers não se prostituíam, acabando no entanto por concluir que se existissem níveis de 

trabalho sexual, o striptease poderia ser inserido num nível soft. Já E. (32 anos) afirmou 

considerar esta atividade um trabalho sexual tendo em conta as interações mais íntimas que 

observou entre algumas clientes e os strippers, enquanto I. (21 anos) referiu que se tratava 

de trabalho sexual, uma vez que este conceito não se refere apenas ao sexo, mas sim a tudo 

o que envolve o corpo.  

As participantes que não consideraram o striptease um trabalho sexual, associam 

este conceito ao sexo e à prostituição. A literatura diz-nos que o trabalho sexual inclui 

todas as atividades que estão associadas ao sexo, bem como ao objetivo de ganhar 

dinheiro, tratando-se a prostituição de apenas uma das diversas formas de este tipo de 

trabalho (Oliveira, 2001). Tendo esta definição em conta, podemos então admitir que a 

noção apresentada pelas participantes baseia-se numa visão não abrangente do conceito de 

trabalho sexual, que admite que para uma atividade ser considerada trabalho sexual, tem de 

existir obrigatoriamente o ato sexual.  

Além disso, pudemos verificar que esta ideia transmitida pelas participantes de que 

o striptease não é um trabalho sexual e de que este conceito compreende apenas a 

prostituição, estava, geralmente, associada uma visão positiva do striptease e a uma visão 

negativa e estigmatizante da prostituição. Por exemplo, A. (30 anos) quando questionada 

sobre se considerava o striptease um tipo de trabalho sexual afirmou que não, porque 

striptease não era sexo e não era prostituição, acrescentando que se tratava de prostituição 

quando existia exploração da imagem, obrigação e venda do corpo. Esta perspetiva 

negativa associada à prostituição pode também denotar-se no seguinte excerto da entrevista 

de H. (22 anos): 

 

Não sei se é trabalho sexual ou não, depende… porque ao estarmos a dizer 

que é trabalho sexual estamos a por um preconceito associado a esta 

profissão, e se lhe chamarmos assim as pessoas vão sempre associar o strip 

à prostituição no meu ponto de vista e então acho que deviam ser chamados 

coisas diferentes. Não que tenha algo contra a prostituição mas o strip é uma 
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coisa muito mais leviana. Não tem nada a ver, para estar tudo no mesmo 

saco. 

 

Este tipo de discurso está de acordo com o que defende Oliveira (2008), quando 

argumenta que sempre existiu uma reação social de rejeição e de exclusão associada às 

pessoas que se prostituem. A autora, baseando-se numa investigação de Nahra (2005), 

acrescenta que a esta estigmatização está subjacente uma conceção moral na qual a 

prostituição aparece como um dos vários atos relacionados com a atividade sexual que são 

definidos como sendo maus.  

Pensamos que a conceção apresentada pelas participantes acerca do trabalho sexual, 

em geral, e da prostituição, em concreto, poderá influenciar a sua ideia acerca da definição 

de cliente de sexo comercial, uma vez que a maioria das participantes afirma não se 

considerar cliente de sexo comercial ao assistir a striptease masculino, pois relacionam este 

conceito diretamente com a prostituição. Mais concretamente, as clientes referiram que não 

se identificavam como clientes de sexo comercial, uma vez que não se dirigiam aos 

contextos de striptease masculino com o objetivo de se envolverem sexualmente com os 

strippers. Deparamo-nos aqui com uma visão não abrangente do conceito relacionado com 

o trabalho sexual, revelando uma desidentificação entre este conceito e o striptease por 

parte das clientes. 

Ainda no âmbito das conceções sobre o striptease masculino, as participantes 

declararam que não encaram a ida a um clube de striptease como uma atividade 

moralmente reprovável ou desviante. No entanto, algumas delas referiram que se uma 

cliente frequentar um contexto de striptease masculino com mais frequência, sozinha ou 

com o intuito de obter um tipo de contacto mais íntimo com os strippers, já pode 

eventualmente ser considerado algo reprovável. Consideramos que isto poderá estar 

associado com a questão já abordada acerca da interiorização dos papéis de género, ou 

seja, daquilo que as participantes percecionam que é um comportamento sexual adequado 

para uma mulher. Parece ser atribuído pelas clientes um significado negativo a qualquer 

“compra” sexual por parte da mulher, algo que, a nosso ver, poderá explicar o porquê de 

nos seus discursos se verificar uma desassociação entre o striptease e a componente sexual. 

Ainda no que concerne à questão dos aspetos morais, as clientes referiram-se 

também à sua perceção sobre a conceção da sociedade, afirmando que a sociedade em 

geral ainda perspetiva o striptease masculino como um tabu, sendo que algumas delas se 

reportaram à reação negativa que os familiares tiveram ou poderiam ter se soubessem que 
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elas tinham frequentado um contexto onde existia striptease masculino. Também no que se 

refere a este assunto, uma das clientes (J., 30 anos) apresentou uma perspetiva que 

consideramos relevante, tendo afirmado que as aulas de dança do varão – que são cada vez 

mais vistas em ginásios e academias – contribuem para reduzir o estigma aliado ao 

striptease e consequentemente normalizar esta atividade.  

 

3.6 Envolvimento afetivo-sexual 

 

Quando questionada acerca da possibilidade de vir a manter um relacionamento 

sério com um stripper, a esmagadora maioria das entrevistadas referiu que não estaria 

disposta a tal. A principal justificação apresentada prendeu-se com a incapacidade para 

lidarem com o ciúme, ligada com a ideia de que esta atividade envolve interações com um 

alto teor de intimidade com diversas mulheres.  

Além deste motivo, foram apresentados, com bastante menos frequência, motivos 

que parecem ter subjacentes uma imagem estigmatizante dos strippers. C. (29 anos) 

mencionou que não seria capaz de ter uma relação amorosa com um stripper, por se 

tratarem de homens que não são muito inteligentes, que se dedicam muito ao corpo e que 

têm ideias de mulheres para eles que “claramente não são como eu”, além disto, B. (24 

anos) referiu que não seria capaz por questões culturais e sociais, concluindo que não se 

identificaria com um stripper.  

Apenas duas entrevistadas afirmaram que não teriam problemas em estabelecer 

uma relação amorosa com um stripper, tendo uma delas referido que seria apenas 

necessário “haver acertos” (G.). Parece importante salientar que estas duas participantes 

frequentavam o clube de striptease onde realizámos a observação com regularidade o que 

pressupõe um contacto mais prolongado no tempo com strippers em comparação com a 

generalidade das restantes clientes entrevistadas, cujas interações com os strippers foram 

mais fugazes. J. (30 anos) teceu um comentário que pode contribuir para reforçar esta 

ideia: afirmou que no âmbito da sua despedida de solteira, ao conversar com o stripper 

após a performance, ficou com uma ideia mais positiva dos strippers em geral (“Temos 

ideia de que os strippers são um pouco ocos, digamos assim”). Ora, percebemos então que 

um contacto mais próximo com o stripper contribuiu para desconstruir os estereótipos e 

preconceitos associados às pessoas com esta profissão, sendo provavelmente isto que 
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aconteceu com as clientes suprarreferidas que frequentavam o clube de striptease 

regularmente.    

As participantes parecem relativamente mais recetivas quanto à hipótese de se 

envolverem com um stripper de forma casual, como é o exemplo de R. (24 anos) que 

declarou que se não fosse comprometida, poderia ser capaz de ir “para um privado e ir até 

ao fim” e de E. (32 anos) que referiu “[uma relação] espontânea, sim, porque não? Se a 

pessoa em questão me atraísse e se o momento se tornasse… Sim, acho que sim (…) Eu 

estou a falar de um flirt. Se fosse namoro, aí era diferente, aí não.”.  

Estes dados parecem apontar para que exista, relativamente aos strippers 

masculinos, a mesma apreciação que se verifica em relação às mulheres trabalhadoras do 

sexo. Mais concretamente, consideramos que estes dados evidenciam uma categorização, 

por parte das participantes, dos strippers como homens que não são adequados para manter 

uma relação amorosa estável, estando subjacente uma divisão dos homens em dois tipos: 

os que são para namorar ou casar e os que são para “curtir”, tal como acontece com as 

mulheres trabalhadoras do sexo, sejam strippers ou prostitutas. Assim, pensamos ser 

possível concluir que também as mulheres fazem em relação aos trabalhadores do sexo o 

mesmo julgamento que os homens, e a sociedade em geral, fazem em relação às mulheres 

que vendem sexo. 

No que se refere ao envolvimento sexual com os strippers, a generalidade das 

mulheres entrevistadas, rejeitaram totalmente a hipótese de oferecer dinheiro aos strippers 

em troca de relações sexuais, como se pode verificar pelos seguintes excertos: “Nunca 

oferecia dinheiro. Seria capaz de ir para a cama com um stripper, sim. Nunca seria capaz 

de pagar para ter sexo.” (H, 22 anos); “Não (…) sou completamente contra isso!” (E., 32 

anos). Estes dados parecem fazer sentido quando comparados com o que constatámos 

acerca da estigmatização da prostituição por parte das participantes. Ora, admitimos a 

hipótese de ser precisamente isto que acontece com as participantes da presente 

investigação: ao percecionarem este tipo de comportamento e atividade como desviantes, 

as entrevistadas rejeitam de imediato a possibilidade de elas mesmas recorrerem a serviços 

de prostituição. Mais ainda, consideramos que esta rejeição pode estar relacionada com o 

que referimos previamente sobre o significado negativo atribuído pelas participantes à 

“compra” sexual por parte da mulher. 
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3.7 Perceção sobre as outras clientes 

 

 Quando questionadas sobre que tipo de clientes esperavam encontrar nos contextos 

de striptease masculino, algumas entrevistadas admitiram estar a contar encontrar clientes 

histéricas; no que se refere às idades das clientes, algumas referiram estar à espera de 

pessoas novas, enquanto outras esperavam pessoas mais velhas. Relativamente à opinião 

das entrevistadas sobre as motivações das outras clientes para a ida ao striptease 

masculino, verificaram-se diversas respostas: “por diversão” (J., 30 anos), para “ver o 

espetáculo, a representação, a dança” (S., 32 anos), ou para “estar mais presente com o 

sexo” (S., 32 anos). D. (25 anos) acredita que para algumas clientes os strippers 

representem um objeto de desejo sexual e M. (31 anos) refere que os strippers abordam as 

clientes de forma mais íntima porque “se calhar o sexo feminino gosta disso”. A 

generalidade das clientes considera que existem clientes que oferecem dinheiro em troca de 

sexo aos strippers, e que existem strippers que aceitam estas propostas.   

 Foi possível perceber que as clientes, enquanto estão no clube, tomam bastante 

atenção às outras mulheres que as rodeiam, nomeadamente quando estas estão a interagir 

com os strippers e revelam ter algum grau de intimidade com eles. Durante as entrevistas, 

V. (31 anos) referiu que reparou na interação próxima entre um dos strippers e uma das 

clientes – passaram algum tempo ao longo da noite a conversar – dizendo também que os 

strippers conversam com as clientes mais habituais. C. (29 anos) reportou-se também às 

clientes que classificou como habituais, dizendo que estas clientes se mostravam mais à 

vontade, e estavam junto ao palco. A informação recolhida no terreno foi também ao 

encontro destes dados: algumas clientes mostravam-se atentas e pareciam tecer 

comentários quanto às interações estabelecidas entre os strippers e as outras clientes 

durante intervalos das performances, particularmente quando se tratavam de interações 

mais prolongadas no tempo ou que revelassem mais intimidade.  

Notámos também que as participantes prestam bastante atenção ao comportamento 

e às reações das restantes clientes, quando os strippers interagem com elas: “via-se mesmo 

que ela estava a gostar” (H., 22 anos), “as pessoas mais velhas estavam mais constrangidas, 

mais velhas digo 40 anos nada que passe disso. As minhas amigas e colegas (…) 

estávamos todas bastante à vontade.” (H., 22 anos), “depois tinha uma fulana do outro 

grupo (…) fiquei pasmada a olhar para ela, porque ela rebolou-se completamente, 

esfregou-se toda [no stripper].) (E., 32 anos), “nessa tal despedida de solteiro que eu assisti 

as mulheres estavam tolas!” (M., 31 anos). 
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Perante os resultados descritos, deve-se salientar um aspeto que consideramos 

pertinente. Como já constatámos, as clientes, quando se referem à sua experiência, não 

apontam ou valorizam os aspetos sexuais, no entanto, como foi possível verificar por 

alguns destes resultados, quando falam das outras clientes já concebem a existência deste 

tipo de motivações como plausível.  

Mais ainda, pensamos que estes resultados poderão estar relacionados com o que já 

foi mencionado previamente no que se refere à questão da interiorização dos papéis de 

género. Como vimos, algumas entrevistadas consideram que frequentar um clube de 

striptease habitualmente pode tratar-se de algo moralmente reprovável, o que pode indicar 

que será por essa razão que dão particular atenção às clientes que percecionam como 

habituais, bem como às suas interações com os strippers, sugerindo possivelmente que está 

latente algum tipo de juízo moral para com estas clientes.  

 

3.8 Transgressão dos papéis de género 

 

Durante a nossa investigação emergiu a evidência de que as mulheres clientes 

valorizam as características predominantemente homossociais do contexto no qual 

assistem ao striptease masculino. Existiram mesmo algumas entrevistadas que, através do 

seu discurso, transmitiram direta ou indiretamente a ideia de que o facto de estarem apenas 

mulheres naqueles contextos contribuía para se desinibirem e se libertarem. Mais ainda, 

durante a observação no terreno pudemos testemunhar uma situação em particular, na qual 

uma das clientes que entrevistámos informalmente teceu um comentário que remete para 

esta ideia: “se não estivessem aqui estes broncos [referindo-se ao grande grupo de clientes 

homens presentes no espaço], pedia para me ensinarem alguma coisa no varão!” (N., 23 

anos). Ora, estes dados parecem ligar-se com aspetos relacionados com os papéis de 

género, tal como passaremos a explicar. 

As diferenças de papéis de género na sexualidade que se verificam em geral podem 

ser aplicadas ao contexto particular da diversão noturna. Se estas diferenças, em contextos 

noturnos heterossexuais tradicionais, isto é, que não sejam clubes de striptease masculino – 

por exemplo, discotecas –, se traduzem em comportamentos masculinos predatórios 

dirigidos às mulheres, no caso dos clubes de striptease masculino, tal não acontece ou é 

mitigado ou, então, subvertido.  
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A presença de homens que assumem um papel ativo, ou até agressivo, ao 

abordarem as mulheres em contextos de recreação noturna heterossexual, com objetivos de 

conquista amorosa ou sexual, pode causar desconforto na mulher, representando um aspeto 

negativo associado à experiência noturna recreativa. Perante tal, admitimos a hipótese de 

que a rara ou nula presença de clientes masculinos em alguns dos contextos de striptease 

masculino possa representar, para as participantes, uma das atrações deste tipo de 

contextos.  

Esta interpretação está de acordo com a ideia de Pilcher (2011) que afirma que as 

clientes do clube de striptease masculino que estudou consideram positiva a ausência da 

figura do homem heterossexual predatório nestes contextos, sentindo-se livres para se 

comportarem à vontade, sem serem assediadas. 

No entanto, no clube de striptease que frequentámos, encontrámos, por diversas 

vezes, quer casais, quer grupos mistos, apesar das mulheres representaram a esmagadora 

maioria da clientela. Ou seja, tal como no clube que Pilcher (2011) frequentou para realizar 

o seu estudo, no nosso caso a figura masculina não estava totalmente ausente.  

Porém, pelo que observámos no terreno, o clube de striptease representa, de facto, 

um espaço onde as mulheres assumem comportamentos que são, normalmente, exibidos 

por homens e atribuídos ao seu género, como, por exemplo, mandar piropos. Além disso, 

muitas vezes, é a própria mulher a iniciar a interação com o homem (stripper), de forma 

voluntária, o que pode ser entendido como uma evidência do seu controlo sobre a 

interação. Pilcher (2011) reporta-se a esta situação inferindo que o tipo de discurso 

apresentado pelas clientes, relativo à ausência dos homens no contexto do clube, poderá ter 

implícita a ideia de que elas sentem menos capacidade de controlar as suas interações e o 

seu espaço pessoal noutros espaços de lazer.  

Em suma, consideramos, pois, ser possível que as mulheres se sintam mais à 

vontade em espaços próprios para striptease masculino, uma vez que os papéis de género 

parecem estar, de certa forma, invertidos.  

É certo que os strippers também tomam a iniciativa ao nível das interações com as 

clientes, nomeadamente durante as performances, são os strippers que vão selecionar as 

clientes à plateia, assumindo um papel ativo e consonante com os papéis de género, mas, 

ao mesmo tempo, a mulher tem a oportunidade de escolher ir ou não ir ao palco com o 

stripper e, se for, sabe que o comportamento do stripper consigo vai respeitar um “guião” 

tácito que o mantém dentro de certos limites. Isto é, ao longo da nossa observação 

percebemos que, na maior parte das vezes, os strippers percebiam e respeitavam os limites 
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de cada cliente na sua atuação e quando uma cliente não se mostrava interessada em ir ao 

palco, o stripper não insistia, escolhendo uma outra mulher para o acompanhar durante a 

performance.  

O discurso das entrevistadas está de acordo com este dado, uma vez que muitas 

delas referiram que consideram que, durante as performances, os strippers respeitam as 

clientes. Como nos disse uma das mulheres, “ eles não tocam, há respeito, eles sabem até 

onde podem ir e com quem se esticar.” (V., 31 anos).  

Todavia, podem existir exceções, pois presenciámos uma situação na qual isto não 

se verificou: durante a sua performance, um dos strippers abordou uma das clientes 

presentes no sentido de a levar ao palco e, embora ela tenha deixado bem claro que não 

pretendia ir ele insistiu, puxando-a pela mão. Depois desta situação, entrevistámos a 

mulher em questão - F., que se mostrou indignada, referindo que não tinha gostado da 

experiência no palco e que achava que o stripper devia ter sido menos agressivo com ela.  

Parece-nos, no entanto, de salientar que esta situação foi pontual, não tendo sidas 

observadas outras interações deste género no clube. Inversamente, o habitual é que as 

clientes no palco se mostrem divertidas e entusiasmadas, sendo que, apesar de os strippers 

dirigirem a performance, aquelas podem assumir um papel ativo na mesma, por exemplo, 

tocando no stripper de forma espontânea e voluntária.  

Assim, tendo isto em conta, no que se refere ao contexto do striptease masculino 

em específico, não consideramos que a mulher possa ser vista como um ser passivo que, 

quando confrontada com algo que lhe proporciona desconforto, não se sente capaz de 

impor limites. Antes pelo contrário, reconhecemos a sua capacidade de optar por consentir 

ou não um contacto mais ou menos próximo com um stripper. 

No contexto do clube de striptease em que efetuámos as nossas observações, 

verificámos que tanto o DJ, como os strippers, ao longo da noite, iam tecendo comentários 

às clientes, em tom de brincadeira e com o intuito de animar o ambiente do espaço. Por 

exemplo, iam dizendo: “podes dar umas palmadas”; “ah, tu gostas!”; “a pouca vergonha 

vai começar”; “pessoas tristes são convidadas a sair”; “é proibido fazer propostas 

indecentes aos bailarinos”; “então mulheres, adormeceram?”, entre outras. No entanto, 

contrariamente ao que faz Pilcher (2011), não consideramos que, ao tecer este tipo de 

comentários, as figuras masculinas manipulem e direcionem o comportamento das clientes, 

nem tão pouco que este tipo de comentários tem subjacente a ideia de que a sexualidade 

feminina necessita de ser excitada ou supervisionada. Como já mencionámos, 

percecionamos a mulher como uma figura ativa, não facilmente manipulável e 
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perfeitamente capaz de discernir qual a sua vontade e os seus desejos em todas as 

situações, bem como de tomar iniciativa própria. 

Todas estas questões convergem num ponto essencial que tem sido alvo de debate, 

como pudemos verificar através da revisão de literatura: a ocorrência da transgressão (e.g. 

Dressel & Petersen, 1982) ou do reforço dos papéis de género (e.g. Arent & Carrara, 2007; 

Pilcher, 2011; Scull, 2013) nos contextos de striptease masculino. Quando comparamos 

estes contextos, com outros contextos noturnos, torna-se difícil não reconhecer as 

diferenças ao nível do papel da mulher, tal como já foi referido. Neste sentido, admitimos a 

possibilidade de haver uma transgressão dos papéis de género neste contexto, podendo, 

apesar disso, tratar-se de uma transgressão momentânea, ou seja, cingida apenas ao 

contexto do clube de striptease, tal como afirma Scull (2013). No entanto, consideramos 

importante salientar que o facto de a transgressão dos papéis de género poder ocorrer 

apenas nestes contextos, não deve contribuir para a desvalorização deste fenómeno. Esta 

transcendência dos papéis de género no contexto do clube de striptease masculino, pode ser 

entendida como um ponto de partida para a transgressão generalizada dos papéis de género 

vigentes na sociedade. 

 

3.9 Striptease e fidelidade 

 

Quando pedimos às mulheres do nosso estudo que analisassem o seu 

comportamento de ida a um clube de striptease tendo por referência as suas relações 

amorosas, a generalidade das participantes afirmou que assistir ao striptease masculino não 

podia ser considerado um ato de infidelidade, como se pode constatar nas duas seguintes 

afirmações: “se estiveres à vontade na tua relação, não é traição” (V., 31 anos) e “não, não 

se pode pôr em questão. É profissão.” (H., 22 anos). Todavia, duas das participantes 

quiseram distinguir as situações em que existe um contacto mais íntimo com um stripper, 

que implique, por exemplo, tocar no seu corpo ou mesmo o envolvimento sexual, pois, 

neste caso, consideram tratar-se de uma situação que envolve traição. Esta ideia é bem 

ilustrada no seguinte excerto de uma entrevista: 

 

Uma coisa é estar ali a ver, outra coisa é haver contacto (…) é assim, a 

palavra trair é complicada, mas para mim trair não é só chegar àquilo que 

nós sabemos, ok? Por exemplo, o facto de estar a tocar num outro homem 

por divertimento, mesmo que seja numa situação esporádica que é uma 

despedida de solteiro, para mim é uma traição. (M., 31 anos) 
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 A corroborar esta conceção da maioria das clientes de que a ida a um clube de 

striptease masculino não representa uma situação de infidelidade, está a ideia, também 

partilhada pela maior parte das participantes, de que o facto de uma pessoa estar 

comprometida numa relação amorosa, não deve inviabilizar a sua ida a um contexto de 

striptease masculino, algo que se pode atestar através do seguinte fragmento do discurso: 

 

Ia na mesma [se estivesse comprometida], isso não tem nada a ver, tem que 

haver uma abertura na relação (…) a partir do momento que há uma 

abertura na relação e na compreensão… até porque isso não leva a nada, é 

só um espetáculo, principalmente na minha ótica é só um espetáculo, acho 

que não há problema nenhum. (I., 21 anos). 

 

Este excerto evidencia ainda uma questão que nos parece central: os significados 

atribuídos pelas participantes a esta experiência remetem para a diversão e a socialização 

com as amigas, o que vai influenciar esta perspetiva que rejeita associar a traição à ida ao 

clube de striptease. Isto é, admitimos a possibilidade de que o facto de as entrevistadas não 

atribuírem um significado sexual ao striptease masculino, possa contribuir para que não 

percecionem o mesmo como uma traição e, por isso, que considerem que a existência de 

uma relação amorosa não inviabiliza a ida ao striptease.  

O discurso de uma das entrevistadas, P., de 30 anos, parece reforçar esta ideia, na 

medida em que, esta, tendo sido a única mulher que relatou interações com uma conotação 

sexual mais notória com os strippers, foi também singular a considerar que o contexto do 

clube de striptease é indicado apenas para pessoas solteiras. Ainda no que se refere à 

questão das relações amorosas, verificámos que a maioria das participantes que tinha uma 

relação íntima contou aos seus pares amorosos quando assistiu a striptease masculino. 

Além disso, estas entrevistadas declararam que este aspeto não foi potenciador de conflitos 

entre o casal. Igualmente as participantes solteiras e que não estavam em nenhuma relação 

amorosa foram ao encontro desta perspetiva tendo mencionado que, caso fossem 

comprometidas, não esconderiam ao seu parceiro a ida ao clube de striptease masculino.  

 Quanto à ideia de partilhar com um parceiro amoroso a ida ao clube de striptease, 

uma grande parte das entrevistadas referiu não ter a intenção de assistir a striptease 

masculino em casal, afirmando que é uma experiência na qual, para elas, não faz sentido a 

partilha. Destas, algumas salientaram que estariam interessadas apenas em assistir a 

striptease feminino ou misto juntamente com o seu parceiro. Consideramos que estes dados 

poderão contribuir para, mais uma vez, reforçar a ideia de que para as participantes a 
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experiência de assistir a striptease masculino ganha sentido apenas quando partilhada com 

as amigas, dando um peso quase exclusivo à ideia da homossocialidade. 

 

3.10 Striptease feminino 

 

Importou-nos também perceber se as nossas entrevistadas estabeleciam 

comparações entre o striptease masculino e o feminino e em que sentido. 

Determinadas clientes entrevistadas afirmaram já ter assistido a espetáculos de 

striptease feminino. Entre estas, foram diversas as clientes que verbalizaram ter um 

interesse igual ou até maior no striptease feminino em relação ao masculino, afirmando que 

é “mais interessante, mais sensual, mais bonito” (A., 30 anos), “a mulher é mais sensual 

(…) o corpo da mulher é diferente, os movimentos são outros” (M., 31 anos), “uma mulher 

torna-se sempre mais sensual a dançar (…) torna-se mais elegante” (E., 32 anos). De 

salientar que, ainda que esta represente a opinião maioritária, existiram clientes que 

mostraram apreciar mais o striptease masculino do que o feminino, como é o caso de R. 

(24 anos), que referiu que apesar de achar o striptease feminino sensual, prefere o 

striptease masculino: “[striptease feminino] não me puxa como o strip masculino puxa” e 

de H. (22 anos) que declara que “gosto bem mais de ver de homens”, confessando, no 

entanto, “mas tenho curiosidade [de assistir a striptease feminino], até porque sou 

heterossexual mas apreciadora da beleza feminina, bem mais do que da masculina, acho 

que temos um físico bem mais interessante e a sensualidade também”. 

Tendo em conta que todas as participantes afirmaram ser heterossexuais, esta 

tendência para verbalizarem que apreciam mais o striptease feminino pode estar 

relacionada uma identificação com a visão patriarcal que associa a mulher à beleza, à 

sensualidade e à elegância e o homem ao oposto. No contexto de striptease masculino, os 

strippers não propagam esta imagem, chegando mesmo a contrariá-la, pelo menos em 

parte, através de uma representação que remete para a arte, a sedução e a sensualidade. 

Consideramos, então, que as clientes, quando se deparam com uma representação de 

masculinidade que viola as suas expetativas, acabam por reproduzir os estereótipos de 

género, apreciando-a de forma menos positiva, enquanto que relativamente à representação 

da stripper feminina, com o esta vai de encontro à ideia que têm de feminilidade, a sua 

avaliação é mais valorada. Podemos, assim, concluir pela reprodução dos papéis de género 

dominantes. 
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No discurso de duas das entrevistadas, ao estabelecerem comparações entre o 

striptease feminino e masculino, foi possível denotar, uma imagem um pouco mais 

depreciativa associada às strippers femininas. Mais concretamente, S. (32 anos), referiu 

considerar o striptease masculino uma profissão, no entanto mostrou-se mais reticente em 

considerar o striptease feminino uma profissão: 

 

Pois, se calhar porque defendo um bocadinho mais o corpo da mulher, (…) 

eu falo por mim, como mulher eu era incapaz de chegar ali e mostrar o meu 

corpo, não digo todo, mas quase todo. (…) Como é óbvio às vezes isto 

também é feito através das circunstâncias da vida, e até necessidades, mas 

acho que é uma profissão um pouco, apesar de… É profissão e não é, não 

sei ao certo como dizer, mas o facto de elas virem lá exporem o corpo, e… 

Eu tive muita pena daquelas senhoras, tive, porque achei que era mesmo por 

necessidade, pelo aspeto, pela forma de se mexerem… ou até obrigadas. 

 

I (22 anos), também comparando o striptease masculino e feminino referiu:  

 

A coisa que eu me lembro de ficar é mesmo com a ideia da mulher ser muito 

mais atrevida a dançar, muito mais. Lá está, eu não quero fazer julgamentos 

nem dizer que foi porca, mas a cena é que tu pela cidade em que estás já 

tens esse estereótipo da mulher que vai para cima de um varão é porca (…) 

não acredito nessa imagem que me passaram, mas apesar disso vou sempre 

pensar nessa imagem, posso não juntar as duas peças, mas vou lembrar-me 

dessa imagem, e é isso que eu me lembro. O homem achei muito mais 

respeitoso, tenho ideia de ter sido mais contraído, mais respeitoso. 

 

Consideramos ser possível que estas entrevistadas assumam esta posição por 

criarem mais empatia e se identificarem mais com as strippers femininas, devido a serem 

também elas mulheres. Além disso, é possível perceber que o discurso de S. parece ser 

fundamentado numa conceção da stripper como vítima, denotando-se um viés de género 

que, de acordo com Ronai e Cross (1998) também é visível na literatura publicada sobre 

striptease – o striptease masculino é perspetivado como um trabalho, uma ocupação não 

usual e curiosa, enquanto que o striptease feminino é inserido num contexto de desviância 

sexual. 
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4. Considerações finais 

 

O striptease masculino representa uma das formas de trabalho sexual, tendo, 

portanto, associado a si, por definição, uma componente sexual. Apesar disto, uma das 

principais conclusões desta investigação remete para a não valorização desta componente 

por parte das clientes mulheres. Concluiu-se que a ida ao striptease masculino representa 

para as participantes uma oportunidade de socializar com as amigas e de apreciar um 

espetáculo que percecionam como distinto e divertido, sendo a componente homossocial 

associada a esta experiência um aspeto bastante realçado. Em consonância com esta 

conclusão, verificámos que os principais motivos associados à ida a um clube de striptease 

masculino se relacionam com eventos de socialização entre amigas, como, por exemplo, 

despedidas de solteira ou festas de anos. 

Com esta investigação constatámos também que nos contextos de striptease 

masculino se assiste a alguma transgressão dos papéis de género dominantes, uma vez que, 

nestes espaços, a mulher assume um papel mais ativo, que normalmente não é atribuído ao 

seu género. De salientar que consideramos que esta transgressão não se aplique a outros 

contextos de vida das mulheres, estando limitada apenas ao contexto do clube de striptease. 

Apesar disto, não deixamos de perspetivar esta transgressão como positiva e relevante na 

medida em que pensamos poder representar um ponto de partida para a transgressão 

generalizada dos papéis de género vigentes na sociedade atual.  

Além disso, verificámos a existência de uma tendência geral para as participantes 

se distanciarem da conotação sexual da experiência do striptease masculino, que foi notória 

em diversos aspetos. Mais concretamente, as participantes não atribuíram um significado 

sexual ao striptease masculino, não indicaram o elemento sexual como uma das 

motivações para a ida ao clube, não consideraram o striptease masculino um tipo de 

trabalho sexual (ainda que o tenham classificado como uma profissão), não se 

identificaram como clientes de sexo comercial e rejeitaram a perspetiva de serem clientes 

de sexo pago. Consideramos que todos estes dados contribuíram para que tivéssemos 

obtido algum insight acerca das conceções das participantes no que diz respeito à 

sexualidade feminina, uma vez que parecem ter subjacente uma interiorização dos papéis 

de género dominantes. Segundo estes papéis, a mulher é perspetivada como a “presa”, a 

figura passiva que espera pela iniciativa do homem e a compra de sexo por parte da mulher 

é alvo de estigmatização por ser vista como um comportamento não adequado ao seu 

género. Assim, consideramos ser possível que ao terem esta perceção, as participantes, 
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com o intuito de fugir ao estigma, procurem desassociar a componente sexual e o striptease 

masculino. 

Embora reconheçamos que devido ao carácter qualitativo do presente estudo não 

seja possível realizar extrapolações e generalizar as conclusões obtidas, consideramos que 

esta investigação teve algumas implicações práticas. 

Em primeiro lugar, defendemos que o que constatámos acerca da conceção das 

participantes sobre o papel da mulher é um indicador da importância da desconstrução dos 

papéis de género, ou seja, da necessidade de mudanças societais, que poderão conduzir a 

conceções mais igualitárias a nível dos papéis de género. 

Além disso, consideramos também que o presente estudo parece ter uma boa base 

exploratória que permite dar continuidade ao estudo de questões relacionadas com o 

comportamento e a sexualidade feminina, nomeadamente com a mulher como cliente de 

comércio sexual. Neste seguimento, salientamos dois dos temas que surgiram como 

pertinentes para investigar: explorar as contradições nos discursos sobre os aspetos ligados 

com a conotação sexual versus não sexual e perceber as diferenças ao nível das motivações 

e significados entre as clientes habituais e não habituais de striptease masculino. 

 A nosso ver, as principais limitações da presente investigação assentam na falta de 

condições em que foram efetuadas algumas entrevistas, bem como na falta de tempo para 

aprofundar algumas questões. Perspetivamos também o facto de termos observado apenas 

dois contextos de striptease masculino como uma limitação, reconhecendo que o acesso a 

outros contextos teria permitido uma visão mais abrangente deste fenómeno. Esta última 

limitação está relacionada com obstáculos geográficos e dificuldades a nível da escassa 

existência e divulgação de espaços dedicados a striptease masculino direcionado a clientes 

mulheres.  

 Concluindo, pensamos que com esta investigação conseguimos dar alguma luz ao 

papel das mulheres enquanto clientes de sexo comercial, o que poderá contribuir para que 

em Portugal se comece a encarar a presença feminina em contextos sexuais 

comercializados, enquanto cliente, como algo de “natural”, caminhando assim no sentido 

de reconhecer e compreender a mulher como uma atora social com agência e um papel 

ativo na sua sexualidade e nas diferentes formas como a experiencia. 
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Anexo I: Guião de entrevista semiestruturada 
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Guião de Entrevista Semiestruturada 

1. Caracterização sociodemográfica 

 Sexo, idade, orientação sexual, estado civil 

2. Representação sobre a atividade do striptease, o contexto e os atores 

 Ambiente/atividades do clube de strip 

 Quem frequenta? 

 Considera striptease profissão? 

 Ida a um clube de striptease é algo “desviante”/moralmente reprovável? 

3. Caracterização comportamental, significados atribuídos e aspetos relacionais, 

no que se refere aos strippers e às outras clientes 

 Motivações da ida ao clube de striptease 

 Quantas vezes foi e com que frequência? 

 Apreciação da performance  

 Stripper representa o ideal de beleza? 

 Interações no clube: entre as clientes e entre os strippers e as clientes  

 Significados da experiência / como perceciona o contexto de striptease masculino 

 Considera-se cliente de sexo comercial?  

 Considera a ida ao clube de striptease masculino uma traição? (se comprometida: 

companheiro sabe que vai?) 

 Só assistiu a striptease masculino ou também feminino / misto?  

 Interessar-se-ia romanticamente por um stripper? 

 Já propôs/consideraria a hipótese de propor a algum stripper ter relações sexuais 

com ele (oferecendo dinheiro ou não)?  
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Anexo II: Sistema categorial com exemplos de discurso  
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Tabela 1: Representação sobre o striptease e os seus atores 

Temas Categorias Subcategorias Exemplos de discurso 

Representação 

sobre o 

striptease e os 

seus atores 

Strippers 

Apreciação estética 
“Primeiro que tudo, ele vinha demasiado brilhante e tinha um perfume horrível, 

pronto, quando ele entrava eu já ficava enjoada mesmo e tinha o corpo todo 

brilhante, se calhar já faz parte, demasiado musculado” – S., 32 anos 

Atos/comportamentos 
“O homem achei muito mais respeitoso, tenho ideia de ter sido mais contraído, mais 

respeitoso… Ele não ele nunca tirou os boxers.” – I., 21 anos 

 

Performance 

“O que ele fez no varão nem sabia que era possível. É preciso tanta força, vê-se os 

músculos todos do corpo, que se vê que ele está a utilizar todos para se segurar 

daquela maneira. E acaba por ser mesmo muito sensual, no meu ponto de vista. 

Obviamente também gosto das laps e da interação com o público.” – H., 22 anos 

As clientes  “Nessa tal despedida de solteiro que eu assisti as mulheres estavam tolas!” – M., 31 

anos.  

Striptease 

Moralidade 

“É assim, eu não acho, eu não gosto de considerar isso [a ida ao striptease] 

desviante, até porque o que é que é normal e o que não é, essa é a questão da 

desviância e da normatividade. Mas acho que implica muitas questões morais, mas 

aí já estamos a falar de uma questão cultural ou sociológica, de valores e isso.” – I., 

21 anos 

Trabalho 
“Se calhar não [pode ser considerado trabalho sexual] porque, eu tinha a ideia que 

aquilo era um espetáculo, uma arte, e continuo a ter essa ideia que aquilo é, pronto, 

é uma arte.” – S., 32 anos 

Striptease Feminino  
“Se voltasse a assistir [a striptease] preferia ver um strip feminino, acho que é mais 

interessante, mais sensual, mais bonito”. – A., 30 anos  

 

Contexto 
Espaço 

Descrição 
“Primeiro de tudo fiquei impressionada pela negativa, porque o primeiro impacto 

que tive foi que as instalações não eram o que eu idealizava.” S., 32 anos 

 

Tipo de Espaço 
“Aquele dia foi para aquele propósito [striptease masculino], a discoteca reservada 

para a despedida de solteiro, as outras duas era um bar, jantou-se lá depois arrumou-

se tudo e fazia de discoteca e era só para mulheres, das três vezes.” H., 22 anos. 

Ambiente No âmbito da questão das relações entre o staff do restaurante, N. (23 anos) refere 

que o ambiente é sensual. 
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Tabela 2: Expetativas e motivações da ida ao striptease masculino 

Temas Categorias Subcategorias Exemplos de discurso 

Expetativas e 

Motivações da 

ida ao striptease 

masculino 

Motivações - 

 

“[quis ir assistir a striptease masculino] Para ficar momento de uma coisa que nunca tínhamos feito e 

para relembrar mais tarde”. – D., 25 anos 

 

Motivos - 
 

“ Fui numa despedida de solteiro, de uma amiga.” – I., 21 anos 

 

Expetativas 

em relação às 

clientes 

- 

 

B., 24 anos, referiu que contava encontrar [no clube de striptease masculino onde esteve] pessoas 

histéricas, em despedidas de solteira, e quarentonas, referindo também que não estava à espera que 

estivessem lá a festejar aniversários. 

 

Expetativas 

em relação aos 

strippers 

- “A ideia que tenho de um stripper, é o gajo que apareceu aqui à frente.” N., 23 anos 

Envolvimento 

afetivo-sexual 
- 

 

Relativamente à hipótese de manter um relacionamento amoroso com um stripper, J. (30 anos) 

afirma “não sei bem, se calhar fazia-me confusão, este tipo de intimidade… Apesar de ser 

profissional, tem intimidade com outra mulher sem ser eu.” 

 

  



 
 

56 
 

Tabela 3: Vivências associadas à experiência da ida ao striptease masculino  

Temas Categorias Subcategorias Exemplos de discurso 

Vivências 

associadas à 

experiência da 

ida ao 

striptease 

masculino 

Significados 

atribuídos à 

experiência 

enquanto cliente 

- 

 

“O mais importante [na experiência em que assistiu a striptease 

masculino] foi o convívio, sem dúvida, com as minhas amigas e 

familiares, foi o mais importante, foi o que eu valorizei mais, não foi o 

striptease em si nem o local nem nada (…) foi bonito o convívio, tornou-

se agradável sem dúvida.” – E., 32 anos 

 

Interações 

Com outras clientes 

 

J. (30 anos) referiu que o facto de não ter havido um contacto muito 

próximo com o stripper, deixou espaço, para o grupo fazer piadas entre 

si. 

 

Com strippers 

Durante a 

performance 

 

“[o stripper] besuntou-se de óleo, veio para o meu colo e esfregava-se 

(…) fê-lo sempre com respeito.” – L., 48 anos 

 

Fora da performance  

 

A. (30 anos) mencionou que após o show, o stripper, a convite das suas 

colegas, ficou a “beber um copo” com elas e a conversar um pouco. 

 

Entre outras clientes e strippers 

 

“Na despedida de solteiro, ele [stripper] vem, pega na noiva levantou-a e 

colocou-a nos ombros, mesmo com a barriga encostada à cara dele, eu 

olhei para ela e via-se mesmo que ela estava a gostar, ele encostou-a ao 

poste e ao mesmo tempo ela só se ria de vergonha” – H., 22 anos 

 

Striptease e 

fidelidade 
- 

 

“[se fosse comprometida] ia na mesma isso não tem nada a ver; tem que 

haver uma abertura na relação.” – I, 21 anos 
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