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Resumo 

 

A prostituição é um fenómeno que tem uma historicidade própria, que envolve variações 

contextuais, e que depende de um coletivo que lhe atribua um sentido. Atualmente, as 

representações sociais em torno da mulher prostituta e da prostituição ainda dialogam com 

noções estereotipadas e estigmatizantes. Diante disso, procurou-se descobrir os valores, atitudes e 

opiniões dos homens adultos em relação aos citados temas, aferir se a prostituta é vista 

socialmente como vítima, ou não, de agressões físicas e sexuais e, também, perceber se as 

racionalidades usadas para transferir a culpa do agressor para a vítima são acolhidas e 

internalizadas pela população masculina. Para isto, construiu-se uma amostra não probabilística, 

composta de catorze homens adultos, entre os 18 e os 70 anos. Fez-se uso da entrevista 

semiestruturada, e de procedimentos qualitativos de codificação dos dados. Nesta pesquisa, foi 

possível identificar que a prostituição e a prostituta ainda suscitam representações sociais 

preconceituosas e estigmatizantes, que se traduzem na perceção de que se prostituir é uma má 

escolha de vida. As citadas representações não estão expressas apenas nas respostas que são 

dadas de forma direta às perguntas, mas nas falas complementares dos entrevistados, que são 

ditas nas entrelinhas. No que diz respeito ao rótulo de vítima da prostituta, tem-se que a esta é 

atribuída o status social de vítima dos crimes sexuais e corporais, mas ela é, ao mesmo tempo, 

culpabilizada pela sua vitimação, e, neste processo de blaming the victim, foi possível identificar 

o uso de racionalidades que visam justificar as agressões contra essas mulheres. 

 

Palavras-chave: Prostituição; Representações Sociais e Vitimologia  

 

Abstract  

 

Prostitution is a phenomenon that has its own historicity, which involves contextual variations, 

and that depends on a collective that gives it meaning. Currently, social representations around 

prostitute women and prostitution still dialogue with stereotyped and stigmatizing notions. Thus, 

we sought to discover the values, attitudes and opinions of adult men in relation to these themes, 

to assess whether the prostitute is seen, socially, as a victim, or not, of physical and sexual 

aggression, and also to understand if the rationalities used to transfer the blame from the 
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perpetrator to the victim are welcomed and internalized by the male population. For this, a non-

probabilistic sample was constructed, composed of fourteen adult men, between 18 and 70 years 

old. We used semi-structured interview, and qualitative procedures for data coding. In this 

research, it was possible to identify that prostitution and prostitutes still give rise to prejudiced 

and stigmatizing social representations, translated into the general perception that prostitution is a 

bad life choice. The aforementioned representations are not expressed only in the answers that are 

given directly to the questions, but in the complementary speeches of the interviewees, spoken 

between the lines. As far as the prostitute's victim label is concerned, the prostitute has been 

given the social status of a victim of sexual and bodily crimes, but she is at the same time blamed 

for his victimization, and, in this process of blaming the victim, it was possible to identify the use 

of rationalities that aim to justify the aggressions against these women. 

 

Key words: Prostitution, Social Representations and Victimology 
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Introdução  

 

A prostituição apresenta-se como um universo simbólico que percorre diversos campos 

semânticos e transita por várias áreas disciplinares, como a Criminologia, o Direito, a Medicina, a 

Psicologia e a Sociologia. Esta multiplicidade se traduz não num conhecimento único sobre esta 

atividade, mas em diversos saberes que compõem um único ator social - a prostituta. 

O conceito do que se entende por prostituta e por prostituição foi sendo construído e 

reconstruído ao longo da história, e, hoje, surge como uma figura cuja representação social ainda 

dialoga com noções estereotipadas e estigmatizantes. 

Assim, esta pesquisa partiu da seguinte inquietação: Como são as prostitutas mulheres e 

adultas construídas socialmente no imaginário masculino, e quais as atitudes, juízos de valores e 

sentimentos envolvidos? Neste recorte, optou-se, também, por dar centralidade à atribuição do 

status social de vítima, de modo a perceber se este rótulo é negado ou concedido às prostitutas 

nos casos de violência física ou sexual. Objetivou-se, ainda, perceber se as justificações para 

transferir a culpa do agressor para a vítima (blaming the victim) são também acolhidas e 

internalizadas pela população masculina. 

Com o objetivo de entender estes processos, começamos, no primeiro capítulo, por 

procurar definir o fenómeno da prostituição, traçando brevemente o seu percurso histórico e 

descrevendo os diferentes tipos e contextos. 

Em seguida, no segundo capítulo, evidenciou-se que os grupos sociais estão 

permanentemente a atribuir sentido à realidade, e formam um “senso comum” sobre os objetos 

que são parte do cotidiano das relações sociais. No contexto da formação deste conhecimento, 

surgem os estereótipos e a imputação de um sentido negativo ou positivo sobre o objeto. No caso 

das prostitutas, viu-se que estes estereótipos são valorados por certos grupos sociais como 

negativos e passam a ser associados ao preconceito, ao desvio e ao estigma dirigidos às 

prostitutas. Nesta conceção, estas são vistas como uma figura cuja identidade é socialmente 

desvalorizada (Lebel, 2008, p. 409) e caracterizada por possuir atributos indesejáveis (Goffman, 

1988). 

O terceiro capítulo envolve a constatação teórica de que as prostitutas sofrem inúmeras 

vitimações, especialmente ofensas físicas e sexuais, sendo estas perpetradas pelos clientes, chulos 
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e companheiros. Estas agressões têm, na base, a perceção de que a estigmatização e o desvio das 

prostitutas lhes conferem um tratamento social diferenciado, que pode ser traduzido na atribuição 

de sentimentos aversivos e de atitudes de rejeição, evitamento e isolamento relativamente a estes 

atores sociais (Lebel, 2008, p. 409). 

No capítulo quarto, foram articulados os conceitos ligados à construção social da 

prostituta enquanto vítima. Este processo de rotulagem é, na verdade, uma negociação que ocorre 

entre a prostituta e a sociedade, e está diretamente relacionada com o comportamento que se 

espera da vítima enquanto circunscrita em uma coletividade, e a subsequente atribuição ou não do 

rótulo social (Walklate, 2006). No caso da prostituta, este processo de rotulagem não costuma 

atribuir-lhe o status de vítima, mas, antes, a sua negação (vítima rejeitada), isto porque a 

sociedade tem dificuldade em considerar indivíduos socialmente inadequados e marginalizados 

como merecedores de proteção e compaixão (Strolb, 2004; Farley, 2003). 

E, finalmente, no quinto capítulo, tratou-se das racionalidades que visam a justificação do 

comportamento do agressor frente à vítima. Os autores Sykes e Matza (1957) prelecionam que 

existem discursos dirigidos às vítimas com o intuído de as culpabilizar pelo injusto sofrido 

(blaming the victim), retirando do ofensor a responsabilidade, total ou parcial, pelos atos 

praticados, e permitindo que o agressor mantenha a sua autoimagem e a sua reputação social 

inabaladas. Na literatura consultada, foram encontradas justificações que estão alinhadas com as 

conceções trazidas pelos citados autores, que partem da negação da vítima e do seu prejuízo, 

traduzindo-se em quatro conceitos: “prostitutas não merecem o status de vítima de determinados 

crimes”, “nenhum mal foi feito”, “prostitutas merecem a violência que lhe é causada” e, ainda, 

“todas as prostitutas são iguais” (Gadalla, 2010; Bush, 2000; Coston e Ross, 1998; Miller e 

Schwartz, 1995). 

No capítulo VI, iniciamos a segunda parte desta dissertação, em que trataremos do estudo 

empírico. Apresentaremos os objetivos e as questões da pesquisa, e as opções metodológicas para 

a recolha e análise dos dados. Com vista a responder às questões de pesquisa, optou-se pela 

abordagem qualitativa, e um desenho de pesquisa assente na realização de entrevistas 

semiestruturadas. Construiu-se uma amostra não probabilística, constituída por catorze homens 

adultos, e desenvolveram-se diferentes procedimentos para a codificação e análise do material 

recolhido. 
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Finalmente no capítulo VII, os resultados recolhidos serão analisados, articulados e 

discutidos com vista a responder às questões de pesquisa, considerando sempre a necessária 

articulação com a teoria consultada. Tal como teremos oportunidade de perceber, ao longo desta 

dissertação, a representação social da prostituta está relacionada com o preconceito, o desvio e o 

estigma que lhe são atribuídos (Farley, 2003; Gadalla, 2010). Há que se dizer, ainda, que, apesar 

da prostituta receber o rótulo social de vítima, a mesma, por ser considerada culpada pela sua 

vitimação, passa a ter um status social diferenciado e desvalorizado na hierarquização de vítimas 

(Gracia, 2018). 
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PARTE A 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Capítulo I: A prostituta, a prostituição e os seus contextos 

 

1. Definição de Prostituição 

 

Charisse Coston e Lee Ross (1998) definem prostituição como o “ato de vender serviços 

de si mesmo ou de outros para fins de relações sexuais” (Coston e Ross, 1998, p. 54). Isto quer 

dizer que é o ato bilateral onde uma pessoa fornece a conduta sexual e a outra parte dá uma 

remuneração em troca, sendo que esta não precisa de ser necessariamente pecuniária (Dalla, 

2000). 

Já Melissa Ditmore (2011) diz que a prostituição é a permuta de serviços sexuais por 

dinheiro ou bens. Em certos casos, como salienta a autora, é possível que se faça em troca de 

comida, algum bem ou drogas. Os tipos de bens suscetíveis de comutação pelo serviço sexual são 

inúmeros e podem variar de acordo com a vontade das partes, que podem acordar a “moeda de 

troca” do ato sexual. Assim a expressão “pagar com o corpo”
1
 ilustra muito bem esta relação de 

multiplicidade dos bens que podem ser negociados entre prostituta ou prostituto e seus clientes. 

Segundo a literatura é significativo o número de prostitutas que estão na prostituição para 

sustentar o seu vício em substâncias entorpecentes, como a cocaína (Rosen e Venkatesh, 2008; 

Dalla, 2000). 

A definição de Coston e Ross (1998) prevê, ainda, a possibilidade de exploração da 

prostituição por terceiros, que é o caso daquela realizada pelos proxenetas. Este último é por 

                                                 
1
 A expressão “pagar com o corpo” possui origem desconhecida, todavia o imaginário popular atribui esta expressão 

à prostituição. 
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definição a pessoa, homem ou mulher, que explora a prostituição alheia e tem sua origem 

atribuída ao vocábulo latino proxenetes, cujo significado é o de “agente intermediário”
2
, de modo 

que este ator social tira proveito da prostituição de outrem para auferir lucro através da 

intermediação do serviço sexual prestado entre prostituta ou prostituto e o cliente. 

No Brasil, a pessoa que pratica proxenetismo é também chamada informalmente de 

“cafetão” ou, formalmente, de “rufiação”, se for homem e “cafetina” ou “rufiona”, caso seja 

mulher. Os termos “cafetina” e “cafetão”, são, por sua vez, derivados da palavra “cáften” e 

possuem o mesmo significado de “proxeneta”
3
. Já a o substantivo “rufião” designa o indivíduo 

que é sustentado, isto é, vive às custas de prostitutas ou prostitutos
4
. 

Melissa Ditmore (2011, introdução) defende que a prostituição é apenas uma forma de 

“trabalho sexual”
5
, definindo “trabalho sexual” como uma ampla variedade de serviços de 

carácter sexual que são trocados por dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação pecuniária. 

Segundo esta autora constituem, também, serviços de natureza sexual a prática do striptease, a 

pornografia e as chamadas telefónicas e de conteúdo sexual pagas. 

Numa tentativa de conceitualizar a prostituição de modo mais amplo, parece-nos 

interessante a definição trazida por Julia Davidson (2007), que, para além de definir a 

prostituição como o intercâmbio entre dinheiro ou um bem e alguma atividade sexual, como 

tradicionalmente se faz na literatura, problematiza alguns discursos sobre a prostituta e a 

prostituição que fazem parte do imaginário social: 

 

(...) A prostituição, portanto, atravessa dois domínios simbólicos bastante diferentes. Já 

que esses domínios são altamente marcados por género, a prostituta representa há muito 

tempo uma figura preocupante, interrompendo o que tradicionalmente é considerado 

como sendo binários naturais de género (ativo/passivo, público/privado), e estigmatizado 

como antinatural, imoral e sujo (...) a prostituição costuma ser vista como uma 

                                                 
2
 Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis. Editora Melhoramentos. 

3
 Todas estas expressões fazem menção a um terceiro que explora a prostituição alheia. In Dicionário de Língua 

Portuguesa Michaelis. 
4
 Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis. Editora Melhoramentos. 

5
 Ao longo desta pesquisa evitaremos termos como “trabalho sexual”, “profissão sexual ou do sexo”, 

“trabalhadoras(es) do sexo” e “profissionais do sexo”, conforme explicitaremos mais adiante. Neste caso, o termo foi 
usado para reproduzir o pensamento da autora com certa fidelidade já que a mesma usa o termo “sex work” 
(“trabalho sexual”). 
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característica inevitável de todas as sociedades humanas, pois se considera que ela atende 

aos supostos, poderosos e biológicos, impulsos sexuais dos homens. Assim, às vezes é 

descrita como um “mal necessário” e considerada para proteger a virtude das “boas 

meninas” e mulheres, absorvendo o excesso de impulsos sexuais masculinos que, de outra 

forma, levam ao estupro e ao colapso conjugal. (Davidson, 2007, p. 1). (nossa tradução). 

 

O conceito de prostituição, tal como outras definições de traço social, tem como 

característica a mutabilidade, podendo alterar-se ao longo do tempo e variar de acordo com o 

contexto sociocultural e político. O que é considerado desviante hoje pode não o ser amanhã e o 

que já foi considerado “normal” pode passar a não sê-lo (Pereira, 2014, p. 326; Ditmore, 2011, 

introdução). Como reflexo disto, a conceção de prostituta e de prostituição atravessa as diferentes 

culturas e gerações, tendo sempre o seu valor social ressignificado, consoante se verá mais 

adiante (Oliveira, M., 2017). 

 

2. Breve histórico da Prostituição. 

 

Traçar a história da prostituição seria o mesmo que refazer todos os passos da história da 

humanidade, um exercício custoso e impossível. Para além disto, seria forçado falar de uma 

história única da prostituição, podendo dizer-se que é possível identificar diferentes histórias que 

permearam os diferentes povos ao longo dos mais variados períodos históricos. Dito isto, o 

presente estudo pretende apenas traçar alguns pontos na história e, com isso, pontuar certos 

eventos que julgamos conveniente mencionar. 

A prostituta é considerada uma figura muito antiga (Brundage, 2016), e, devido a isso, o 

seu significado constrói-se na história, por isso é importante saber, pelo menos, parte da sua 

trajetória, de modo a compreender a sua construção singular e as suas significações atuais. Não se 

tem, todavia, registros da existência da primeira pessoa, homem ou mulher, a ser reconhecida 

socialmente como prostituta(o), tampouco da sociedade onde a prostituição teria despontado, mas 

há registros da sua existência já na Antiguidade, na Mesopotâmia e no Egito e em várias outras 

sociedades do Ocidente e do Oriente. 

De acordo com a historiadora Nickie Roberts (1993), em algumas civilizações, como na 

Grécia Antiga e na Babilónia, as prostitutas nem sempre foram vistas de modo depreciativo, 
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estando associadas ao divino e a rituais religiosos. Nestas sociedades algumas mulheres se 

ofereciam voluntariamente à prostituição sagrada. Na Grécia, as prostitutas mantinham relações 

sexuais com os seus fiéis e estes em troca faziam tributos para a manutenção do Templo de 

Afrodite, a deusa do amor. Já na Babilónia, as mulheres ofertavam sua virgindade como parte de 

rituais para homenagear a deusa da fertilidade Ishtar (Oliveira, M., 2017, p. 15). Neste período 

histórico ser prostituta conferia à pessoa uma posição de destaque e prestígio pela associação ao 

divino (Roberts, 1993). 

Em meados de 2.000 A.C (século XX A.C.), o casamento e a divisão das mulheres entre 

esposas e prostitutas modificou a relação entre a prostituição e o sagrado. A constituição do poder 

patriarcal, associado à valorização da família, acentuou a dicotomia entre as que poderiam ser 

esposas e as que não poderiam (Robert, 1993). 

Na Grécia, mulheres com autonomia sexual e marital começaram a ser vistas de forma 

desviante, de forma que a mulher deveria estar sob a proteção e a tutela do marido ou do pai. 

Durante o século IV A.C., a prostituição foi categorizada como comércio, criando-se com isso 

bordéis estatais, impostos dirigidos à citada atividade e o Tribunal do Areópago que tinha como 

objeto o controlo da prostituição no tocante às regras de decoro e “moralidade pública” (Oliveira, 

M., 2017). Já no século seguinte, em Atenas, o Estado e particulares viram os bordéis como 

negócio lucrativo e acentuaram a exploração sexual das prostitutas (Robert, 1993). 

 Já em Roma, a prostituição era legalizada e controlada pelas autoridades romanas. Ao 

mesmo tempo, o ato de se prostituir era visto como vergonhoso e moralmente censurado e, boa 

parte das pessoas que se prostituíam eram escravos ou descendentes de escravos. Se fossem 

livres, as(os) prostitutas(os) eram reduzidos ao desprezo e ao estigma, e desprovidos de qualquer 

posição social ou proteção legal. Prostitutas compartilhavam o mesmo status desvalorizado dos 

atores, atrizes, dançarinas(os) e gladiadores (Chrystal, 2015). 

No século II A.C. havia a polícia dos costumes, órgão destinado ao controlo das 

prostitutas, que realizava um registro oficial, das mesmas, num livro de matrícula. As prostitutas 

podiam exercer a prostituição em locais mais retirados da cidade e em casas públicas destinadas a 

esta atividade, conhecidas como “luparinas” (Oliveira, M., 2017). 

Por sua vez, os homens romanos de todas as classes sociais podiam frequentar bordéis e 

pagar por sexo, sem que com isto fossem censurados moral, política ou socialmente. A prática de 

contratar prostitutas e frequentar casas de prostituição fazia parte da rotina dos homens romanos e 
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era de conhecimento das suas esposas que deviam tolerar esta conduta. Os romanos podiam, 

inclusive, ter relacionamentos extraconjugais com mulheres comuns, com prostitutas, 

concubinas, escravas ou escravos, catamites
6
, homens e viúvas, sem que com isso fossem 

considerados adúlteros (Chrystal, 2015). 

A Idade Média, período que se estendeu entre os séculos V e XV, é vista como um marco 

na construção da identidade social das Prostitutas. A partir do momento em que a religião 

Católica passou a moralizar a sociedade, a sexualidade foi reprimida e considerada pecado, sendo 

a prática sexual defendida apenas para fins de reprodução. Com isto, o ato de trocar sexo por 

dinheiro passou a ser censurável, e a dicotomia entre esposas e mulheres que exerciam a 

prostituição intensificou-se consideravelmente (Oliveira, M., 2017). As Instituições Religiosas 

condenavam explicitamente a prostituição, que era vista como contrária à virtude moral e aos 

bons costumes. Apesar disto, a atividade era percebida pela Igreja como necessária para refrear 

os apetites sexuais dos homens, e, portanto, tolerada. 

 Sobre esta política de complacência destacam-se os discursos e pensamentos de Santo 

Agostinho sobre o tema. Este dizia que, sem a possibilidade de se recorrer às prostitutas, os 

padrões de relacionamento vigentes estariam ameaçados de extinção, sobretudo o casamento, já 

que, segundo ele, a prostituição assegurava não apenas a continuidade matrimonial, como 

também refreava as relações sexuais pré maritais, especialmente a “sedução” das damas 

consideradas virgens e os estupros. Desta forma, seria preferível que se tolerasse a imoralidade 

associada à prostituição a arriscar que a sociedade se “contaminasse” com os citados perigos 

advindos da eliminação da prostituta da sociedade. A ausência da prostituta, por assim dizer, 

poderia perturbar ou deslocar a ordem social (Brundage, 1976, p. 830). Esta tolerância traduzia-se 

na existência de bordéis públicos e privados e de prostitutas que trabalhavam na rua (Roberts, 

1993). 

 

Ao longo da história, e em diferentes sociedades, à permissão estatal e social da 

prostituição, foi sendo associada algum tipo de regulação, com vista a controlar a forma como a 

prostituição ocorria, nomeadamente, as condições sanitárias de quem a exercia. 

                                                 
6
 Catamites são miúdos (do sexo masculino) que possuem relacionamentos amorosos e/ou sexuais com homens 

adultos. 
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Em Portugal, entre os séculos XII e XIV, as prostitutas eram sujeitas a um controlo por 

matrículas e tinham os seus corpos inspecionados periodicamente pelas autoridades de saúde da 

época, assim como deveriam trazer consigo um livrete com anotações sobre as supervisões a que 

iam sendo submetidas (Oliveira, 2004, p. 3). 

No Brasil colonial os registros sobre a prostituição remontam ao século XVII. No final 

deste período algumas escravas passaram a prostituir-se por ordem dos seus senhores, que faziam 

da exploração sexual dessas mulheres negras o seu sustento. Em meados do século XVIII, 

começaram a surgir casas de prostituição onde hoje é a cidade de São Paulo (Cavour, 2011, p. 

15). 

Já no Século XIX, a prostituição compunha-se de escravas, que exerciam a atividade a 

mando dos seus senhores, de escravas libertas, de mulheres livres “brasileiras”
7
 e de estrangeiras, 

estas últimas eram vindas da França e dos Açores (Cavour, 2011, p. 16). As prostitutas poderiam 

ser de três classes: as da aristocracia (ou prostituição de sobrado), as de sobradinho (ou de rótula) 

e as da escória. As primeiras moravam em sobrados bonitos, se comportavam e viviam como 

parte da aristocracia e tinham como clientes políticos ricos e fazendeiros. O segundo tipo de 

prostitutas trabalhava em casas de costureiras ou hotéis e frequentava praças, mercados e 

avenidas em busca de clientes. E, finalmente, a terceira classe vivia em casebres ou casas muito 

pobres conhecidas como “cortiços”
8
 (Cavour, 2011, p. 17). 

O início do século XIX ficou marcado pela expansão da prostituição na sociedade 

brasileira, e com o consequente alargamento das áreas de meretrício e a construção de grandes 

bordéis, facto que conferiu maior representatividade ao fenómeno (Oliveira, M., 2008). A 

prostituição estava concentrada em diversas áreas do Rio de Janeiro, as ruas destinadas à 

prostituição menos sofisticada, denominada de “baixo meretrício”, e os hotéis e as pensões 

associados à “prostituição de luxo” (Cavour, 2011, p. 18). 

                                                 
7
 O termo brasileiras foi destacado no texto entre aspas, porque a formação da identidade nacional do Brasil começa 

a despontar apenas em meados do século XIX, de modo que o Brasil pós independência havia rompido, do ponto de 
vista político com seu colonizador português, mas os seus referenciais ainda eram de colonizado. Logo, não havia a 
identidade do que seria Brasil, como seria a sua cultura e, ao mesmo tempo, não se tinha a conceção de quem era o 
brasileiro (Barbato, 2014). Cavour (2011, p. 16), todavia, usa o vocábulo destacado sem aspas e sem fazer menção à 
construção da identidade cultural, política e social brasileira que despontava à época.  
8
 Nas palavras de Piccini (1999, p. 25) cortiço é a “(...) habitação precária coletiva de aluguel, as moradias das 

classes mais pobres, de baixo preço de aluguel, com específicos problemas de superlotação de moradores e 
coabitação forçada, localizadas principalmente em áreas próximas ao centro, de alta concentração espacial, sem 
verticalização e com instalações sanitárias em comum”. 
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Por sua vez, em Portugal, neste período, a prostituição já se havia popularizado nas 

grandes áreas urbanas portuguesas, como Lisboa e Porto. Devido a uma preocupação com o 

avanço da atividade surgiu, em 1841, o primeiro grande estudo médico de importância nacional 

sobre a propagação da sífilis entre as prostitutas, realizado pelo Doutor Santos Cruz (Oliveira, 

M., 2017). Nesta época continuava a vigorar o entendimento de que a prostituição, embora 

moralmente censurável, era um mal necessário, já que permitia a satisfação dos apetites sexuais 

masculinos sem que com isto afetasse a instituição do matrimônio e a manutenção das famílias 

portuguesas (Oliveira, M., 2017, p. 17; Silva, S., 2007, p. 750). 

As políticas de controlo referentes às prostitutas seriam mantidas ao longo do século XIX. 

O Código Administrativo português de 1836 passou a prever tais regulamentações e a dar 

poderes ao Administrador-Geral para “coibir a devassidão pública”, a “imoralidade” e a 

“dissolução de costumes das mulheres prostitutas”, nos termos do artigo 109, parágrafo 6º do 

Código Administrativo Português do citado ano (Oliveira, M., 2017), sendo que as imposições 

mencionadas foram mantidas em Portugal até 1962 (Oliveira, A., 2017). 

A prostituição era uma atividade a ser contida e administrada pelo Estado, mas não 

erradicada. Este deveria garantir a sua invisibilidade para que o convívio com a prostituição não 

influenciasse os cidadãos, e levasse, principalmente, as mulheres à promiscuidade. Assim, as 

prostitutas deveriam ser, ao mesmo tempo, identificadas e tuteladas pelas autoridades estatais e 

permanecer fora de vista da sociedade. Neste mesmo sentido, a atividade, entendida enquanto 

desordem social, estaria restrita a certas áreas da cidade, nomeadamente territórios onde os menos 

favorecidos habitavam, e onde a sua presença era mais aceitável (Silva, S., 2007). Tais locais 

ficariam conhecidos como “bairros da luz vermelha” (red light districts), verdadeiros redutos 

onde a prostituição seria permitida, do ponto de vista jurídico, e tolerada, sob o aspeto social. Em 

relação a esta questão, sintetiza Marta Oliveira: “Era necessário isolá-la, persegui-la, colocá-la à 

distância, afastá-la para as margens dos rios, para os bairros mal-afamados, para os antros do 

prazer” (Oliveira, M., 2017, p. 36). 

De acordo com Susana Silva (2007, p. 749), esta estratégia de isolamento se inseria num 

contexto mais amplo de urbanização e de planeamento das cidades, que se baseavam na premissa 

de que a prostituição, tal como a mendicidade e a vagabundagem, era uma doença a ser contida, 

sendo imperativo evitar o contágio desta enfermidade social. 
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Marta Oliveira (2017, p. 36), por sua vez, destaca que os discursos vigentes à época 

traziam, não apenas esse carácter moral ligado à prostituição, mas a noção de que esta 

“desordem” era também uma questão de saúde pública e de segurança pública. A prostituição era 

vista como uma prática “suja”; tal perceção poderia estar ligada a uma conceção de que não 

apenas a prostituição era moralmente condenada, como os lugares destinados à prostituição não 

possuíam a higiene esperada para época, principalmente em áreas de baixo meretrício, onde se 

associava também a prostituição à pobreza. Somado a isto, algumas pesquisas despontavam na 

descoberta de algumas doenças venéreas e no imaginário da época estas enfermidades estavam 

mais próximas das prostitutas e das zonas em que a prostituição se concentrava. Em relação à 

questão da segurança pública, pode supor-se não apenas a “necessidade de contenção” da 

prostituição, mas, também, a perceção de que as localidades mencionadas eram áreas 

problemáticas, de desordem, onde a prostituição, a pobreza, a malandragem e a mendicidade 

vigoravam (Pereira, 2014).  

No século XX, no Brasil, dá-se a ascensão dos discursos higienistas, que visavam a 

limpeza das cidades das desordens urbanas, do ponto de vista arquitetónico, médico e sanitário e 

social (Pereira, 2014). Estes pensamentos despontaram, sobretudo, em cidades brasileiras como o 

Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, e partiam de uma forte necessidade de ordenação 

urbana espacial, sanitária e social. A visão era a de uma capital conturbada, com zonas nobres 

ocupadas por uma camada menos favorecida da população, que se concentrava nos cortiços e 

prostíbulos (Silva, 2018, p. 50).  

À época, o Presidente da República Rodrigues Alves tencionava transformar o Rio de 

Janeiro numa cidade de moldes europeus, reproduzindo, principalmente, os padrões urbanísticos 

franceses. Para atingir este fim, foi contratado o engenheiro Francisco Pereira Passos para 

reordenar e criar um planeamento urbanístico, embelezar a capital e melhorar as condições de 

salubridade e de calçamento, especialmente nas zonas do Centro do Rio de Janeiro, que eram 

territórios de pobreza e uma área mais degradada da cidade (Silva, 2018). 
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 A reforma de Pereira Passos, conhecida pela expressão “bota abaixo”
9
, promoveu não 

apenas um embelezamento e uma “limpeza" sanitária da cidade, mas também “racial”, na medida 

em que despejou as populações mais pobres, e, principalmente, negra e parda, de zonas 

importantes da cidade, empurrando-as para os morros e para as zonas mais afastadas. O “bota 

abaixo” era justamente o derrube das habitações cariocas mais pobres, chamadas de cortiços, e a 

consequente expulsão de uma camada menos abastada da sociedade, como, por exemplo, as 

prostitutas, os vendedores e os operários, para dar lugar a vias, estradas e avenidas mais largas 

condizentes com o projeto de renovação e embelezamento da cidade (Silva, 2018). 

Em Portugal, até às primeiras décadas do século XX, a prostituição feminina era 

regulamentada pelo Código Administrativo de 1836, que previa, como já mencionado 

anteriormente, a imposição do registro das prostitutas e definia como e onde deveria ter lugar a 

prostituição. Todavia, com o avançar do citado século, e, principalmente, em 1949 (ocasião da 

Lei 2036/1949), entraram em curso algumas mudanças na tutela da prostituição, como é o caso da 

proibição de novos registros de prostitutas e da abertura de novas casas destinadas à prostituição 

sob a alegação do perigo para a saúde pública resultante do contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis. A partir deste ano, as normas relativas à prostituição seriam aplicadas somente às 

prostitutas e aos bordéis que já haviam sido registrados. A mudança implementada representava 

uma posição ambígua em relação à prostituição porque, ao proibir novos registros, caminhava 

para o proibicionismo, mas, de alguma forma, ainda aceitava a prática da prostituição em moldes 

regulamentados (Oliveira, A., 2017). 

 Em 1963, através do Decreto-Lei n° 44.579/1962, a prostituição foi proibida e 

criminalizada, culminando no fecho dos prostíbulos, que passaram a ser ilegais, e no fim dos 

registros para a prostitutas, agora proibidas de exercer a atividade, pelo menos de forma 

legalizada. 

O proibicionismo refletiu a nova política moralizadora e conservadora do Estado Novo, 

que se estenderia até depois do seu fim, cessando em meados de 1982 (Silva, S., 2007). Em 1974, 

com a Revolução de Abril e o retorno à democracia havia a promessa de revisão de diversas leis e 

dispositivos legais autoritários e de caráter conservador, porém, no contexto da prostituição, a 

                                                 
9
 A expressão “bota abaixo” não é historicamente reconhecida como tendo sido cunhada por algum indivíduo em 

particular, de maneira que a sua autoria é desconhecida. Todavia, esta locução permaneceu no imaginário popular e 
está associada a este evento.  
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mudança legislativa só ocorreu em 1982, quando o Decreto-Lei 400/82 descriminalizou a conduta 

de se prostituir, condizente com a prostituição individual. Foi mantida a sanção penal para o 

proxenetismo, descrito juridicamente pelo artigo 169 do Código Penal português como 

Lenocínio, e passou a prever-se o crime de tráfico de pessoas (Silva, S., 2007; Oliveira, A., 2017; 

Oliveira, M., 2017). 

Brasil e Portugal ratificaram a Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico 

de pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, de 1949, o primeiro em 1959
10

 e o 

segundo em 1991. Nesta carta internacional, os Estados signatários expuseram o seu 

posicionamento de repúdio à prostituição e ao tráfico de pessoas para fins desta atividade, 

reconhecendo estes dois fenómenos como incompatíveis com a dignidade e com o valor da 

pessoa humana
11

. O citado documento reforça a visão da prostituta como vítima social, retirando 

destas a possibilidade de ter genuinamente escolhido a atividade como “ocupação”, sendo esta 

uma das críticas realizadas pelos movimentos ativistas. 

No que respeita à tutela legal da Prostituição, convém traçar seus aspetos fundamentais, 

dando especial destaque aos modelos brasileiro e português. Em linhas gerais, os países seguem 

três tendências jurídicas: o modelo abolicionista ou descriminalizante, o proibicionista e o 

regulamentarista (Pereira, A., 2014, p. 322; Ditmore, 2011, p. 31; Oliveira, 2008, p. 17). O 

primeiro modelo tem por objetivo tornar não criminalizável uma conduta antes considerada 

crime, podendo, entretanto, ser sancionado em outras esferas, como a civil e a administrativa. O 

proibicionismo, por sua vez, consiste em criminalizar as manifestações ligadas à prostituição 

(autoprostituição, agenciamento e a contratação do serviço por clientes), tornando criminosas 

todas estas ações ou apenas algumas delas. Finalmente, o modelo regulamentarista caracteriza-se 

pela licitude das condutas ligadas à prostituição e acompanhado deste reconhecimento prevê, 

também, alguma forma de regulação para a atividade. Estas medidas costumam ser de natureza 

sanitária, como a realização compulsória de exames de sangue e ginecológicos para testar 

doenças sexualmente transmissíveis (Ditmore, 2011). Ressalta-se que estes modelos podem não 

estar sempre na sua forma mais pura, de modo que determinado país pode cumular, por exemplo, 

                                                 
10

 Decreto nº 46.981 de 8 de outubro de 1959. 
11

 Resolução da Assembleia da República n.º 31/1991 Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da 
Exploração da Prostituição de Outrem. 
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características abolicionistas direcionadas a determinado escopo e regulatórias no que diz respeito 

a outras dimensões do fenómeno. 

No caso do Brasil, a tutela jurídica dirigida à prostituição é, na verdade, de 

posicionamento misto, uma vez que se identifica o abolicionismo na permissibilidade da 

autoprostituição e na compra do serviço sexual pelos clientes. Em contra partida, verifica-se o 

proibicionismo no que diz respeito a cinco condutas: o favorecimento da prostituição ou outra 

forma de exploração sexual, a manutenção de casa de prostituição, o rufianismo, o tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual, em âmbito nacional ou internacional e a prostituição de 

menores
12

. A lei penal brasileira posiciona-se no sentido de considerar a prostituta (ou prostituto) 

como uma figura de grande vulnerabilidade que necessita de proteção legal contra a exploração 

exercida pelos proxenetas, que lhe retiram grande parte dos lucros (Pereira, 2014, p. 322). 

Em 2002 o Ministério do Trabalho brasileiro passou a reconhecer a prostituição individual 

na lista de Classificações brasileiras de Ocupações (CBO), no item 5198, sob o termo 

“Profissionais do sexo”, bem como, outros subtítulos como “Garota de programa, Garoto de 

programa, Meretriz, Messalina, Michê
13

, Mulher da vida, Prostituta, Trabalhador do sexo”
14

, 

permitindo, com isso, que estas pessoas pudessem vir a ter direitos trabalhistas no caso da 

aprovação de uma lei que regulasse a prostituição como profissão (Oliveira, M., 2008). Contudo, 

a Consolidação das Leis Trabalhistas, não menciona a prostituição como emprego ou trabalho, o 

que na prática faz com que a “categoria” prevista na lista de Classificações brasileiras de 

Ocupações (CBO) seja apenas uma previsão legal, sem que se regulamente de modo efetivo. O 

mero reconhecimento já constitui um marco legislativo, mas do ponto de vista prático, é, ainda, 

inócuo. 

Nos últimos anos têm sido feitas, algumas tentativas de regulação da prostituição, porém, 

até ao presente momento, ainda subsiste um vácuo legislativo em relação à tutela da prostituição 

enquanto ocupação. O projeto de Lei 98/03, proposto pelo deputado Fernando Gabeira, é um 

exemplo de uma dessa tentativas, e propunha o reconhecimento da existência de serviços de 

                                                 
12

 Os citados crimes estão previstos, respetivamente, nos artigos 228, 229, 230, 149-a e 218-b, do Código Penal.  
13

 A palavra michê vem do francês miché, que significa prostituição, pessoa que se prostitui ou, ainda, quantia paga a 
um prostituto ou prostituta. No Brasil, o termo é está mais associado à prostituição masculina. Dicionário Michaelis 
de Língua Portuguesa.  
14

 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Ministério do Trabalho. Disponível em: http:// 
www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf. Consultado no dia 07 de maio de 2019, 
às 13h51.  

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
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natureza sexual, da sua caracterização como “trabalho informal”, e previa, ainda, a supressão dos 

crimes de favorecimento à prostituição (artigo 228 do CP), de manutenção de casa de prostituição 

(artigo 229, CP) e a conduta de “promover, intermediar ou facilitar a entrada no território 

nacional” de pessoa para exercer a prostituição em âmbito nacional ou internacional (artigo 231, 

CP, atualmente revogado pela Lei nº 13.344, de 2016
15

). 

Esta proposta vinha no sentido de valorizar a prostituição como trabalho ou emprego, a 

permissão de condutas ligadas à prostituição, como a sua facilitação e a permissão de facilitar, 

promover ou intermediar a prostituição em âmbito nacional ou internacional. Este projeto foi 

rejeitado tanto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados, em dezembro de 2007, quanto pela votação em plenário, mantendo-se até hoje 

arquivado
16

 (Oliveira, M., 2008).  

Atualmente tramita outro Projeto de Lei (PL 4211/2012), chamado de PL Gabriela 

Leite
17

, proposto pelo Deputado Jean Wyllys. Esta iniciativa, que está mais alinhada com o 

ativismo da prostituição, está a aguardar a constituição de uma Comissão Temporária para a sua 

avaliação junto à Câmara dos Deputados. Dentre as propostas anunciadas estão a possibilidade de 

organização de cooperativas pelas prostitutas, a constituição de planos de saúde e segurança 

pública dirigidas àqueles que se prostituem, a aposentadoria após 25 anos de serviço e a 

legalização e a regulamentação de casas de prostituição, de momento ilegais.  

Centrando, agora, no modelo português atual, à semelhança do brasileiro, este não 

criminaliza a auto prostituição, nem a contratação do serviço sexual pelo cliente, mas concentra a 

tutela penal na penalização do crime de lenocínio, previsto no artigo 169° do Código Penal 

Português, que menciona “quem profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, 

favorecer ou facilitar o exercício por outra de prostituição” (Oliveira, M., 2017, p. 26). 

A exemplo de outros modelos jurídicos, destaca-se a Holanda como exemplo de 

descriminalização da prostituição. Esta legalizou esta atividade em 2004 e passou a prever um 

                                                 
15

 Na época do projeto de Lei 98/03, não existe um tratamento em lei especial sobre o tráfico de pessoas. Em 2016, 
no entanto, entrou em vigor uma lei, a Lei n° 13.344/2016, que tratava especificamente deste tema, revogando o 
artigo 231 do Código Penal. Todavia, a proibição ao tráfico de pessoas em âmbito nacional e internacional continuou 
sendo crime, porém passando, contudo, a ser tratado por outro dispositivo legal.  
16

 Câmara dos Deputados. PL 98/03. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 
fichadetramitacao?idProposicao=104691. 
17

 Este Projeto de Lei recebe este nome em homenagem à prostituta e fundadora da Organização Não Governamental 

(ONG) “Da Vida”, que luta pelos direitos das prostitutas, 
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regime legal bastante semelhante aos de outros trabalhadores incluindo plano de saúde, carteira 

assinada e direitos relativos à previdência privada. A prostituição indoor também deve seguir 

algumas regulações, como regras de carácter sanitário e o confinamento a zonas fechadas de 

prostituição, chamado de tripplezones. Entretanto, há ainda diversos desafios a serem superados, 

como a imigração ilegal que totaliza 80% das 40 mil prostitutas (os) do país; a maioria desses 

atores sociais não fazem jus aos direitos trabalhistas conquistados, sendo que ainda não estão 

abolidas outras práticas como o aliciamento de menores para fins de prostituição (Oliveira, 2008, 

p. 18). 

Outro modelo é o norte americano, em que na maioria dos seus estados estão proibidas as 

seguintes condutas: (a) a prostituição em si, realizada pela prostituta (o), (b) o rufianismo e (c) a 

compra dos serviços sexuais pelos clientes (Ditmore, 2011; Coston e Ross, 1998). O 

proibicionismo tem lugar em todos os estados, com exceção de Nevada, em que esta regra pode 

variar de condado para condado (Coston e Ross, 1998).
18

 
19

. 

No caso da compra de serviços sexuais pelos clientes, que é proibido nos EUA, foram 

criados programas para desincentivar a conduta de contratação de prostitutas (crime de 

solicitação
20

) e, por isso, uma alternativa ao encarceramento passa por, participar em programas 

como o First Offenders of Prostitution Program (FOPP) ou, informalmente o “John 

Schools”
21

(Ditmore, 2011). Esta medida foi criada em São Francisco, Califórnia, em 1995, em 

parceria com o Departamento de Polícia de São Francisco, com o escritório de Advocacia 

Distrital e o Projeto SAGE (Standing Against Global Exploitation Project), afim de criar uma 

intervenção centrada na redução do volume e do impacto da “comercialização do sexo”, 

buscando atingir os clientes da prostituição ao invés das prostitutas (City and Count of San 

Francisco Office of District Attorney, 2015)
22

.  

                                                 
18

 Nevada Revised Statutes. www.leg.state.nv.us. Acesso em 10 de fevereiro de 2019, às 16h09.  
19

 O estado de Nevada possui 16 condados e uma cidade independente, Carson City, e, de acordo com seus estatutos 
(Nevada Revised Statutes, abreviado de NR), prevê que a prostituição seja legal apenas em condados com menos de 
400 mil habitantes. Atualmente, apenas o Condado de Clark apresenta esta característica. Os NRs 201.354 e 
seguintes colocam que as prostitutas devem ser maiores de 18 ou 21 anos, dependendo do condado, e só podem 
trabalhar em bordéis, sendo, portanto, vedada a prostituição de rua 
20

 Este crime é chamado nos EUA como prostitution solicitation e, não há ato antijurídico correspondente no Brasil.  
21

 John é o nome informal utilizado para se referir aos clientes de prostitutas. A literatura não trata da origem desta 
expressão, todavia entendemos que seria derivada do termo “John Doe” (ou “Jane Doe”), que é a locução utilizada 
para se referir a alguém de quem não se sabe o nome.  
22

 O Procurador Distrital convida ofensores primários (nunca antes encarcerados por aquele crime) presos por 
“solicitação de prostituição” a participar dos seminários que compõe o programa como forma de substituição da 

 

http://www.leg.state.nv.us/
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Países como a Finlândia e a Noruega também decidiram pela criminalização dos clientes 

de prostitutas, facto que, de acordo com dados do relatório da TAMPEP, de 2009, representou 

um impacto negativo na prostituição, 30% das prostitutas(os) imigrantes entrevistadas(os) 

relatam isto, enquanto que 27% das prostitutas e prostitutos nacionais alegam também ter sofrido 

impacto com a decisão (TAMPEP, 2009, p. 48).  

Nesta toada, os séculos XX e XXI têm apresentado abordagens ambíguas em relação à 

prostituição; se, por um lado, se vive a continuidade da estigmatização e desprezo social dirigidos 

à prostituta, por outro lado, tem-se uma tentativa de mudança de paradigma social e jurídico, 

traduzido por alguns grupos que buscam o reconhecimento da prostituta como categoria social 

legítima e da prostituição como atividade merecedora de regulação e status de “trabalho” 

(Pereira, 2014; Ditmore, 2011). 

 

3. Tipos e Contextos de prostituição  

 

3.1. Tipos de Prostituição  

 

A prostituição, como fenómeno heterogéneo, assume diversas tipificações. Uma possível 

diferenciação, embora nem sempre consensual, passa por perceber até que ponto a atividade da 

prostituição é fruto de uma opção voluntária por parte de quem se prostitui, ou, pelo contrário, 

constitui uma atividade forçada. 

A prostituição voluntária é aquela em que a pessoa, homem ou mulher, decide se 

prostituir; independente das razões que a(o) levam a esta atividade a prestação do serviço sexual é 

uma escolha pessoal. Contudo, esta categoria é frequentemente considerada como o resultado de 

uma falta de opção, porque a prostituta(o), motivada(o) pela necessidade, não teria outra 

alternativa a não ser prostituir-se. Como consequência deste processo, o imaginário social passa a 

identificar a prostituta(o) como vítima da miséria, da falta de instrução e de valores familiares 

(Rosen e Venkatesh, 2008, p. 3). Todavia, o seu reconhecimento como vítima se estende apenas 

                                                                                                                                                              
privação da liberdade por pena alternativa, qual seja, o cumprimento de oito horas em palestras sobre o sistema de 
justiça, saúde pública, a indústria do sexo, os ganhos monetários na prostituição, a sua exploração, o recrutamento de 
meninas à prostituição e ainda os riscos e efeitos desta atividade. 
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às motivações para a sua entrada na prostituição e este status não alcança as suas vitimações 

sexuais e físicas (Farley, 2003). 

Melissa Ditmore (2011) evidencia a prostituição como uma opção de trabalho e defende a 

promoção do status de profissão que esta atividade deveria ter, bem como a sua regulação 

laboral, e, o consequente fim dos estigmas associados à prostituta e à prostituição, que deveriam 

ser chamadas de “trabalhadoras do sexo” (Ditmore, 2011, p. 87). 

Já a prostituição forçada é aquela em que um indivíduo é compelido a iniciar a sua 

prostituição ou a continuar nela contra o seu arbítrio, podendo ou não ser levado (traficado) para 

outro sítio afim de que a exploração sexual aconteça. 

Neste sentido, o tráfico de pessoas para fins de prostituição se coloca com uma 

modalidade de prostituição forçada. Convém, por isso, introduzir o conceito de Tráfico de 

pessoas, sendo este o recrutamento, o transporte, a transferência, o abrigo ou o recebimento de 

pessoas através do uso de força, da ameaça ou de outras formas de coação, de fraude, dolo, 

sequestro, abuso de poder ou posição de vulnerabilidade, ou, ainda, através do ato de dar ou 

receber benefícios ou pagamentos no sentido de obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

controlo sobre a vida de outrem, com a finalidade de exploração. Neste sentido, o tráfico de 

pessoas poderá ter como finalidade a exploração sexual ou da prostituição de uma pessoa, o 

trabalho ou serviços forçados, a escravidão
23

 ou análogos à escravidão, servidão
24

, ou remoção de 

órgãos (ONU, 2000)
25

. 

O relatório do US Departament of State (EUA) acrescenta que também é considerado 

tráfico para fins de exploração sexual o uso de coerção para obrigar outrem a continuar na 

prostituição. Esta situação normalmente ocorre por dívidas ilegais contraídas pela pessoa que está 

a ser “escravizada sexualmente”, como débitos decorrentes do transporte, recrutamento ou 

                                                 
23

 Escravidão está centrada em dois elementos, o primeiro baseia-se no estado ou na condição em que está o sujeito, 
já o segundo no exercício de outrem ou de dos atributos que estão relacionados ao direito de propriedade sobre uma 
pessoa. Este agir com exercício do direito de propriedade inerente à escravidão qualifica-se pelo controlo ou privação 
da liberdade individual de um sujeito afim de explorá-lo, usando-se para isto de meios fraudulentos, violentos ou 
coativos (STF, 2017, p. 9) 
24

 A servidão é, por sua vez, um caso particular de violação da liberdade individual, já que está se assenta no trabalho 
forçado realizado nas terras/propriedade do empregador. Aquele que vive na condição de servo não consegue alterar 
a sua realidade de exploração devido a sua vulnerabilidade extrema, retenção de documentos de trabalho e pessoais 
pelo empregador, bem como na impossibilidade de deixar o local de trabalho. Dito isto, a servidão é um tipo 
específico de escravidão (STF, 2017, p. 14).  
25

 Artigo 3° do Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças 
das Organizações das Nações Unidas (ONU). 
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abrigo. É, ainda, considerado como sex trafficking mesmo que a pessoa coagida a manter-se na 

prostituição tenha ingressado nela de forma voluntária (US Department of State, 2018, p. 32) 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, no relatório de 2016, constatou 

que a maioria das vítimas de tráficos de pessoas são do sexo feminino, totalizando 71%, sendo 

que, destas, 51% são mulheres adultas e 20% crianças e adolescentes (UNODC, 2016, p. 23). 

Entre os homens, 85,7% das vítimas são destinadas aos trabalhos forçados, e, apenas, 6,8% são 

coagidos à exploração sexual. Já no tocante às mulheres, estimou-se que 72% das vítimas são 

para a exploração sexual ou prostituição e 20% são compelidas ao trabalho escravo ou análogo. 

Assim, conclui-se que a modalidade de tráfico humano com mais peso é a da exploração sexual, 

com 78,8% (UNODC, 2016, pp. 27-28). O Brasil, nas últimas décadas, tem sido apontado 

internacionalmente como um dos países que mais “exportam” vítimas de tráfico humano, 

especialmente para a Europa
26

 (Pérez, 2015, p. 160).  

Esta realidade parece, deste modo, apontar para a existência de uma diferença relevante 

entre a prostituição voluntária e a forçada. A primeira reside no domínio da vontade, isto é, 

enquanto a prostituta(o) comum tem a possibilidade de "escolher” exercer a atividade sexual, a 

segunda, por sua vez, é a pessoa escravizada sexualmente e, por isso, não tem controlo sobre seu 

destino, nem sobre a sua trajetória de vida e é forçada a entrar ou a permanecer na prostituição 

(Ditmore, 2011, p. 95). Ditmore considera, ainda, que, apesar de algumas pessoas serem 

traficadas, o problema não reside tanto na atividade sexual, mas na existência de organizações 

criminosas que coercitivamente impõe a prostituição e a exploração sexual a algumas pessoas. 

(Ditmore, 2011). 

Uma segunda categorização possível centra-se na polarização simbólica entre as(os) 

prostitutas(os) de luxo e de baixo meretrício
27

. A primeira caracteriza-se pela sua realização em 

contextos mais abastados, onde a estrutura da prostituição enquanto negócio é mais desenvolvida 

e conta com ambientes mais adornados, como hotéis, bordéis, apartamentos, casas de massagem 

ou, boîtes destinadas a um público mais abastado e requintado. Os locais onde a prostituição de 

                                                 
26

 O relatório da Eurostat de 2015 destaca que os cinco países não-europeus com mais pessoas vitimadas são Nigéria, 
Brasil, China, Vietname e Rússia, e que os cinco países europeus com maior número de vítimas são Romênia, 
Bulgária, Holanda e Polónia (Eurostat, E.U., 2015, p. 11).  
27

 A origem da expressão “baixo meretrício” é incerta, todavia, o vocábulo “meretrício” provém da palavra 
“meretriz”, que quer dizer prostituta. Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos.  
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luxo ocorre situam-se em áreas nobres das cidades e o preço do programa é também mais elevado 

(Oliveira, 2008). 

A expressão “baixo meretrício” se refere, no Brasil, às prostitutas menos abastadas, que 

auferem menos dinheiro nos programas, circulam em ambientes sociais mais empobrecidos e 

fazem o ato sexual a preços mais populares e em sítios, igualmente, mais pobres, como dentro do 

carro, na rua ou em hotéis ou quartos simples. Este termo é usado, normalmente, em oposição à 

prostituição de luxo (Oliveira, 2008, p. 327). Segundo Melissa Ditmore (2011, p. 2), a 

prostituição de rua requer, não apenas menos investimentos por parte da prostituta(o) e/ou do 

proxeneta, como, também, o ato sexual custa menos para os clientes, se comparado aos 

prostíbulos e às agências de acompanhantes. 

A citada dualidade impõe a conceção de que a prostituição de luxo é melhor do que a de 

baixo meretrício; a primeira seria mais rica e bem frequentada, já a segunda pobre e degradada. 

Todavia, as prostitutas de baixo meretrício costumam ter mais clientes e podem chegar a ganhar 

somas maiores do que as geradas na prostituição de luxo (Oliveira, 2008, p. 327). 

 

 

3.2. Contextos da Prostituição 

 

A prostituição tem lugar em contextos bastante variados, que incluem a rua, bordéis, 

apartamentos, clubes noturnos e clubes de dança, clubes de striptease, clubes de cavalheiros, 

salões de Karaoke, casas que promovem “lap dance” e dança erótica, casas de massagem, 

agências de acompanhantes, hotéis, clubes de sadomasoquismo e sites de prostituição na internet 

(Oliveira, A., 2017; Ditmore, 2011; Dalla, 2000). 

A prostituta ou o prostituto podem transitar por distintos espaços ao longo da sua 

trajetória na atividade, alternando entre diferentes locais: uma pessoa que se prostitui pode 

exercer a atividade, num primeiro momento, no contexto da rua e depois ser acompanhante numa 

agência especializada nesse serviço, por exemplo; ou, ainda, pode simultaneamente captar o 

cliente na rua, mas praticar os atos sexuais num lugar indoor. Alguns contextos possuem maior 

visibilidade, como é o caso da rua, e outros um caráter mais anónimo, como nos apartamentos 

(Ditmore, 2011). 
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De acordo com o contexto, tem-se que este pode ser classificado como indoor (de 

interior) ou outdoor, nomeadamente a rua. A primeira modalidade ocorre em locais fechados, 

como bordéis e apartamentos, por exemplo. A outdoor é a prostituição de rua, em sentido lato, 

abrangendo todas as vias rurais e urbanas, como avenidas, estradas, rodovias e ruas (Moreira, 

2009; Oliveira, A., 2017). 

Numa pesquisa realizada pela TAMPEP, em 2009, constatou-se que, na Europa
28

 a 

prostituição indoor é maioritária, sendo estimada em 65%, por comparação com a prostituição 

outdoor, que é de 35%. Em 2003, a prostituição na Europa era maioritariamente de rua, facto que 

se veio a alterar entre 2003 e 2005. Em nova pesquisa, desta vez em 2005, a TAMPEP percebeu 

que a proporção entre prostituição indoor e outdoor se tinha invertido, tendo dado origem a um 

novo cenário (TAMPEP, 2009, p. 30). Alexandra Oliveira ratifica a centralidade atual da 

prostituição de interior ao referir que a modalidade de rua soma entre 10% a 30% dos casos 

(Oliveira, 2013, p. 2). No tocante à prostituição de imigrantes, observou-se, no relatório de 2009, 

que 69% desta população se prostitui em contextos de interior, enquanto que 31% o fazem na rua 

(TAMPEP, 2009, p. 30). A citada inversão na prevalência da prostituição de interior em relação à 

de rua pode ser explicada na Europa e em outros lugares do mundo por uma intensificação das 

iniciativas políticas que visam o combate ou a diminuição da prostituição de rua, impondo 

restrições e proibições em certos locais, delimitando os territórios de prostituição e, em alguns 

casos, reforçando a criminalização de clientes, prostitutas e prostitutos (TAMPEP, 2009). 

 

A rua 

  

Enquanto local de prostituição, a rua é vista como acessível a todos aqueles que se 

engajam na prostituição e é, também, por isso, um espaço de diversidade. Para usar as ruas como 

cenário para esta atividade não é preciso qualquer tipo de investimento ou agenciamento, basta 

que a(o) prostituta(o) fique visível e acessível em alguma área da cidade, numa rua ou esquina, 

                                                 
28

  O citado relatório do TAMPEP se coloca como um mapeamento do “trabalho sexual” na Europa, todavia, o 
mesmo diz que quando se refere à Europa está a falar de 25 países, sendo eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Itália, 
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Polónia , República Checa, Romênia e Suíça. 
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para que ela (ou ele) possa ofertar seus serviços sexuais a terceiros. E os “programas”
29

 podem, 

inclusive, ser realizados dentro dos carros dos clientes ou em algum local escolhido por aqueles, 

sem que a prostituta (ou prostituto) precise providenciar o sítio onde se dará a relação sexual 

(Silva, L., 2007). 

Já a heterogeneidade da rua está ligada a ausência de segregação que o citado contexto 

promove, de modo que neste espaço público coexistem prostitutas(os) de diversos géneros - 

mulheres, homens, transexuais –, de diversas idades e proveniências sociais e culturais, assim 

como travestis
30

 (Ditmore, 2011; Silva, L., 2007). Apesar do território da rua abranger 

amplamente a diversidade de género, há um caráter segmentado, na medida em que existem, 

frequentemente, áreas, chamadas de “zonas” ou “pontos”, para cada tipo de prostituta(o). Assim, 

pela cidade existem locais, diferentes, de prostituição feminina, masculina, transssexuais e de 

travestis (Ditmore, 2011). 

Da mesma forma, Melissa Ditmore (2011) assevera que a desnecessidade de 

investimentos para a realização da prostituição no contexto da rua faz com que este serviço seja 

visto como um maneira fácil de se obter dinheiro, por isto, este tipo de prostituição é assinalada 

como o meio mais comum para o exercício da prostituição ligada à sobrevivência. Nestes casos, a 

prostituição pode estar associada à mendicidade, manutenção de vícios em substâncias 

entorpecentes, fugas de casa e a pobreza extrema. 

 

Apartamentos 

 

Os apartamentos são quartos que as prostitutas podem alugar para fazer os programas 

sexuais, por vezes, apenas por algumas horas. Nas áreas urbanas não é costume residir-se nessas 

habitações, sendo as mesmas usadas apenas para a atividade sexual. Todavia, é possível, 

principalmente em zonais mais rurais, que as prostitutas(os) vivam e trabalhem neste espaço 

(Ditmore, 2011)
31

. 

                                                 
29

 No Brasil o vocábulo “programa” é usado para se referir a troca de serviços sexuais por algum tipo de pagamento 
ou retribuição acordada entre as partes. 
30

 Nota-se que o travestismo não é considerado género. Abordar-se-á o conceito de travesti no capítulo designado às 
prostitutas (e prostitutos). 
31

 Os autores consultados neste estudo (a exemplo disto está Ditmore, 2011 e Oliveira, A., 2017) não especificam o 
motivo pelo qual as prostitutas da área urbana não costumam viver nos apartamentos que alugam para o ato sexual, 
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Bordéis (ou prostíbulos) 

 

Os bordéis ou prostíbulos
32

 são os lugares onde os clientes encontram as prostitutas(os) 

para contratar o serviço sexual. Neste contexto, há um terceiro que intermedeia a relação cliente-

prostituta(o), que é o proxeneta ou rufião, e que organiza e gerencia a atividade sexual, 

providenciando os clientes e o local, fixando o preço e os horários dos programas, sendo, 

também, responsável pela propaganda do local e\ou das prostitutas(os) junto dos clientes. Não 

raro, também fornecem as vestimentas das(os) prostitutas(os), a roupa de cama e os preservativos 

a serem usados nas relações sexuais. 

Os prostíbulos podem ser dos mais simples aos mais luxuosos. Os primeiros, muitas 

vezes, constituem meros apartamentos e, em alguns deles, o proxeneta fornece apenas os clientes, 

sendo tarefa da(o) prostituta(a) arcar com os custos dos meios necessários para a prostituição 

(Ditmore, 2011). Os segundos têm uma estrutura requintada, que constitui a chamada 

“prostituição de luxo”. Da mesma maneira, há estabelecimentos como estes que possuem 

atividades de entretenimento sexual, como danças eróticas e\ou exóticas, pole dance e lap dance 

(Ditmore, 2011). 

 

Casas de massagem 

 

As casas de massagem podem, também, ser palco de atividades de prostituição. Algumas 

dessas casas oferecem massagens convencionais, cobrando taxas adicionais para prestar serviços 

sexuais. Segundo Ditmore, estes locais não costumam ter como objeto principal a prostituição, 

                                                                                                                                                              
como é corriqueiro com aquelas que atuam na área rural. Todavia, aventamos que a explicação seria de que os 
aluguéis em áreas centrais da cidade, onde normalmente as prostitutas (e prostitutos) se colocam disponíveis à 
clientela, são mais caros do que em outras regiões. Por isso, faria sentido pagar por uma acomodação apenas por 
algumas horas, nos grandes centros e morar em lugares mais afastados e a preços mais acessíveis.   
32

 O termo bordel é utilizado como sinónimo de prostíbulo; o primeiro significa casa ou pequena cabana destinada à 
prática de prostituição e, o segundo vocábulo refere-se ao local onde as pessoas pagam por sexo, ou ponte de 
encontro entre prostitutas

32
. Outros termos com o mesmo sentido são igualmente utilizados como: “casa de 

prostituição”, “casa da luz vermelha”, “casa das primas” e “casa de alterne”.  
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mas oferecem atividades sexuais para lucrar mais e agradar o cliente. Essa é uma forma de 

fidelizar a clientela e de atrair novos consumidores (Ditmore, 2011). 

Bryant et al (1975) assinalam quatro tipos de casas de massagem. A primeira seria o 

serviço de massagem sem conteúdo erótico ou sexual. O segundo tipo se baseia na ilusão da 

prestação do serviço sexual, na medida em que conta com massagistas seminuas, em roupas 

íntimas, de biquíni ou topless, mas não oferece a prestação da atividade sexual, apenas promessas 

implícitas de que isto pode ocorrer. O terceiro género são, na verdade, bordéis disfarçados de 

casa de massagem e oferecem todo o tipo de serviço sexual. Nestas casas o cliente costuma 

perguntar pelos extras e as profissionais informam os preços adicionais. O último tipo oferece 

apenas a massagem normal e masturbação, e, por essa razão, as mulheres que atuam nesta 

atividade são chamadas de “hand whores”
33

. Estes estabelecimentos costumam anunciar que 

realizam massagens “completas” ou “locais” para se referir ao sexo manual (Bryant, et al., 1975, 

pp. 229-231). 

 

Hotéis 

 

Os Hotéis podem ser usados nos contextos de prostituição, seja através da visita de 

prostitutas(os) aos hotéis em que os seus clientes estão hospedados ou, porque, algumas 

prostitutas(os) aproveitam para captarem clientes nas receções, bares e restaurantes desses locais. 

Existem, ainda, estabelecimentos hoteleiros que são cenários propriamente ditos para a 

prostituição de interior. Esses hotéis costumam ser ambientes muitas vezes degradados, que 

praticam preços mais baixos e podem cobrar na forma de diárias ou por horas (Ditmore, 2011). 

Alguns sítios mais requintados não possuem serviços de prostituição, e não costumam permitir a 

circulação de prostitutas, mas recomendam lugares de prostituição e serviços de acompanhantes 

para os seus hóspedes. 

 

Agências de acompanhantes ou de Escorts
34

. 

                                                 
33

 “Hand whores em tradução literal quer dizer prostituta de mão, este nome se dá devido a atividade essencialmente 
masturbatória dirigida ao cliente. 
34

 A palavra escort remonta ao século XVI e originalmente se referia a um grupo de homens armados que escoltavam 
viajantes; deriva dos substantivos francês escorte e italiano scorta. Do ponto de vista formal é, ainda, utilizado para 
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As agências de acompanhantes atuam como intermediários entre as(os) prostitutas(os) e 

os clientes, gerenciando e organizando esta relação, ao fixar os preços, os horários e locais dos 

programas. Os agenciadores mantêm um livro de fotos, virtuais ou físicas, das prostitutas (e 

prostitutos), seus nomes
35

 e características físicas para auxiliar na escolha do consumidor; estas 

fotografias ficam disponíveis no site dos intermediários, ou podem ser usadas por hotéis ou 

acomodações turísticas para recomendar algum serviço sexual aos hóspedes. Neste tipo de 

atividade não é indispensável possuir um espaço físico, uma vez que quando a agência necessita 

de contactar com cliente e/ou a prostituta este pode fazê-lo pela internet ou por telefone (Ditmore, 

2011). 

As agências de escorts se diferenciam dos prostíbulos, na medida em que este último 

fornece o local em que se dará o ato sexual, coordena e organiza o relacionamento cliente-

prostituta(o), bem como gerencia o espaço, enquanto que as agências apenas intermediam a esta 

relação (Ditmore, 2011). 

 

Clubes noturnos com atividades sexuais ou eróticas 

 

Os citados clubes noturnos são ambientes de entretenimento sexual e/ou erótico e são 

comumente os bares de alterne, strips clubs (ou casas de striptease) e lapdance. 

Os bares de alterne são estabelecimentos comerciais em que não se “vende” sexo 

propriamente dito, mas o convívio com mulheres ou homens em trajes sensuais; em troca dessa 

convivência, os clientes são influenciados pelas(os) alternadeiras(os) a consumirem bebidas 

alcoólicas a preços mais elevados do que em outros locais de recreação noturna. As(os) 

alternadeiras(os) são contratadas(os) pela casa de alterne e devem flirtar com os clientes para 

estimular o consumo de bebidas alcoólicas de modo a gerar a ilusão de que ela (ou ele, no caso 

do alternadeiro) está disponível para algo além da conversa, ficando no ar a promessa de alguma 

atividade de conteúdo sexual (Santos, 2015, p. 18). 

                                                                                                                                                              
se referir a escolta armada ou, a algum tipo de acompanhamento num evento social, todavia, em uma perspetiva 
informal é usado para se referir a uma prostituta; o emprego desta palavra de forma popular é de origem 
desconhecida. Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. 
35

 Os nomes das prostitutas e prostitutos costumam ser nomes fictícios escolhidos por eles mesmos e usados apenas 
no exercício da prostituição. 
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Por sua vez, o Striptease é uma dança erótica em que a dançarina ou stripper, 

gradualmente retira as suas peças de roupas de forma sensual. O striptease é realizado em casas 

de striptease ou strips clubs. Já a prática de lap dance, ou “dança no colo”, é uma dança erótica 

comum em casas de striptease, onde a dançarina, normalmente vestida de roupas sensuais ou só 

de cueca, costuma esfregar seu corpo no do cliente, podendo sentar-se no colo dos mesmos e 

fazer movimentos eróticos com contacto não penetrativo (Ditmore, 2011). 

Em rigor, paira a dúvida se boa parte dessas atividades se encaixam no conceito clássico 

de prostituição. Se a prostituição é, em termos gerais, a troca de serviço sexual mediante 

pagamento ou algum outro bem, ter-se-ia que indagar se as práticas realizadas constituem serviço 

sexual. E, assim adentrar-se-ia num terreno de incertezas, na fronteira entre o erotismo e a 

prostituição. Relativamente a este aspeto, a extensa maioria da literatura não problematiza esta 

questão, tendo, por costume, enumerar esses ambientes como contextos de prostituição, e, na 

mesma linha, identificam os seus praticantes como prostitutas(os) (Oliveira, M., 2017). 

A este respeito Ditmore (2011, pp. 6-7) refere que a maior parte das strippers e das 

dançarinas de dança erótica não “vendem sexo”
36

, e diz ser difícil discernir sobre algumas das 

atividades citadas e a prostituição
37

. Da mesma maneira, a literatura consultada não se posiciona 

sobre a chamada indústria pornográfica que movimenta a internet, de modo que paira a dúvida se 

atividades como, encontros sexuais pela webcam em sites de conteúdo adulto e filmes ou vídeos 

pornográficos onde há atores e atrizes a fazer sexo podem ser consideradas prostituição.  

 

 

A internet 

 

Para a prostituição, a internet é também bastante versátil. Pode ser um meio da(o) 

prostituta(o) oferecer os seus serviços, fazer a sua propaganda e, ainda, conhecer potenciais 

clientes (Oliveira, A., 2013). Ademais, a internet também possibilita que alguns desses atores 

sociais atuem de forma independente, e, portanto, não precisem de se associarem a bordéis ou 

                                                 
36

 A autora não cita as casas de alterne. 
37

 A performance de lap dance, por exemplo, é considerada como prostituição em alguns contextos, como é o caso 
de Israel, que percebe a citada dança, em determinados casos, como crime Jornal Haaretz. Premium Israel to classify 
lap dances at strip clubs as prostitutions. Disponível em: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-
classify-lap-dances-at-strip-clubs-asprostitution-1.6430956. Acesso em: 12 de outubro, às 16h40. 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-classify-lap-dances-at-strip-clubs-as-prostitution-1.6430956
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-classify-lap-dances-at-strip-clubs-as-prostitution-1.6430956
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-classify-lap-dances-at-strip-clubs-as-prostitution-1.6430956
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-classify-lap-dances-at-strip-clubs-as-prostitution-1.6430956
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agências de acompanhantes, não sendo, de igual modo, necessários acordos com intermediários, 

como é o caso dos proxenetas (Ditmore, 2011). 

Em certa medida, a internet foi capaz de ressignificar o contexto da rua, já que as 

prostitutas(os) também ficam em evidência tal como ficariam na rua, porém, esta se dá de forma 

virtual e muito mais segura em termos de vitimação; nomeadamente as prostitutas(os) conseguem 

obter e verificar a veracidade das informações relativas aos clientes e conversar entre elas (ou 

eles) sobre os consumidores, de forma a saber aqueles que são violentos ou não. Da mesma 

maneira, no contexto da internet, esses atores sociais estão mais protegidos de possíveis sanções 

penais aplicadas pela polícia, em países em que a prostituição é considerada crime (Ditmore, 

2011, p. 4). 

 

Salões de Karaoke e os clubes de sado masoquismo 

 

Os salões de Karaoke e os clubes de sado masoquismo são contextos incomuns para a 

prostituição, uma vez que, em regra, desempenham atividades não relacionadas com a troca 

sexual. 

Os Salões de Karaoke são usualmente locais de mero entretenimento musical, mas 

existem sítios específicos, na Ásia e em comunidades asiáticas nos EUA, onde além do karaoke 

também ocorre prostituição. Segundo Ditmore (2011, p. 6), nestes lugares, existem ambientes 

privativos, com fechadura e à prova de som, que são propícios aos programas sexuais. 

Os clubes de sadomasoquismo são sítios onde há apresentações eróticas sadomasoquistas, 

incluindo uma variedade de práticas e apresentações envolvendo bondage, domínio e submissão. 

Não são necessariamente sítios de prostituição, mas podem sê-lo, se as atividades sexuais e 

eróticas envolverem dinheiro para a sua realização (Cowan, 2012, p. 266; Ditmore, 2011, p. 10). 

 

4. Terminologias 

 

Existem diversas terminologias usadas para nomear as pessoas que se prostituem, tanto as 

do sexo feminino, foco desta pesquisa, quanto a prostituição masculina. A extensa maioria dos 

vocábulos possui uma origem pejorativa, sendo que algumas expressões se tornaram 

depreciativas a partir do processo de estigmatização associado à prostituta e à prostituição. 



 

 28 

As terminologias usadas para designar aqueles que praticam a prostituição masculina são 

“prostituto”, “gigolô”, “garoto de programa”, “puto” e “michê”. A palavra gigolô advém do 

francês informal e quer dizer “homem que vive à custa de amante” ou “homem que se aproveita 

ilegitimamente de outra pessoa”. Também da língua francesa, michê se refere àquele que se 

prostitui
38

. O universo das prostitutas possui uma dimensão mais vasta, e contém palavras como: 

“mulher da vida”, “mulher de vida fácil”, “rameira”, “puta”, “meretriz”, “mulher perdida”, 

“vadia”, “garota de programa”, “cortesã”
39

  e “rapariga”
40

. Todos esses termos são usados para se 

referir à mulher que troca sexo por dinheiro ou algum outro bem
41

. 

Dentro desse grupo de palavras pejorativas vale mencionar alguns significados que foram 

sendo atribuídos, como no vocábulo “rameira”, que advém do adjetivo “rameiro” e quer dizer 

“ave que anda de ramo em ramo para ensaiar o voo”
42

. Nesta lógica, especulamos que a relação 

entre o adjetivo citado e o termo rameira se dá porque a prostituta “passa de homem em homem”. 

Outra expressão bastante curiosa que convém assinalar é a palavra “vadia”. Esta possui 

um duplo sentido depreciativo, o primeiro, em sentido informal, quer dizer “mulher que se 

comporta de modo considerado devasso ou imoral”, já o segundo vem do latim vagativus e diz 

que é “aquele que não tem ocupação…” ou ainda, pessoa “que não gosta de trabalhar”
43

. A citada 

palavra, bem como a expressão “mulher de vida fácil”, ressalta a visão do imaginário popular de 

que a atividade da prostituição não exige muito esforço. Talvez se possa depreender que a 

prostituição não é considerada um trabalho. 

 Há, ainda, algumas locuções cuja atribuição de significados se dá no sentido de atenuar o 

estigma, como, por exemplo, “mulher da noite” e “profissional do sexo”. Essas palavras 

costumam ser usadas pelas próprias prostitutas no ativismo e na valorização da sua própria 

atividade. 

                                                 
38

 Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos. 
39

 De acordo com o Dicionário Michaelis, cortesã deriva do francês courtisane, que significa dama da corte ou, ainda 
favorita ou amante do soberano. 
40

 No Brasil o termo “rapariga”, principalmente nas regiões norte, nordeste e nos estados de Minas Gerais e Goiás, 
assume um significado (informal) completamente diferente do atribuído em Portugal. Nessas localidades brasileiras 
esta palavra quer dizer “meretriz” ou “amante”. Enquanto que em Portugal o termo é usado para se referir a uma 
“mulher nova”. 
41

 Nos Estados Unidos da América existem alguns vocábulos atribuídos à prostituta, como “hooker”, “whore”, “ho” 
ou “hoe”, que são diminutivos de “whore”. Também há termos como: “sex worker”, “working girl” e “pro”, que é 
a forma abreviada de “professional”. Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos.  
42

 Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos. 
43

 Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos. 
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Alexandra Oliveira, na sua pesquisa com prostitutas(os) de rua portuguesas, perguntou a 

essa mulheres como elas designavam a atividade sexual que desempenhavam; 18,6% chamou de 

prostituição, 16,9% de “profissionais ou empresário/a do sexo”, 11,9% classificou como 

“garoto/garota de programa”, 11% classificou como acompanhante/escort e “convívio”, menos 

de 10% atribuíram o nome de “trabalho” (9,3%), 5,9% de “massagista”, 5,1% de “prestador de 

serviços sexuais”, 3,4% de “vendedor/técnico de prazer” e, finalmente, 6,8% representam um 

conjunto de respostas com categorizações como “trabalho na noite” ou “encontros casuais” 

(Oliveira, A, 2013, p. 22). A pesquisa realizada pela citada autora confirma esta necessidade de 

atribuição de nomes considerados mais aceitáveis socialmente para a atividade designada 

prostituição, evidenciando que as prostitutas costumam renomear o que elas fazem para evitar o 

julgamento moral que está associado ao serviço sexual. 

A partir da década de 70, começaram a fervilhar os movimentos ativistas em favor dos 

direitos das prostitutas e, defendiam certos direitos fundamentais protegidos, como a 

descriminalização da prostituição e, a mudança de paradigma no tratamento social da prostituta. 

Os ativistas e simpatizantes
44

 
45

, em especial as próprias prostitutas, defendem, ainda hoje, o uso 

de termos como “profissionais do sexo” ou “trabalhadoras do sexo”, não apenas porque essas 

locuções estão alinhadas com uma perspetiva de legalização e de reconhecimento da prostituição 

como trabalho, como gerariam menos estigmatização (Ditmore, 2011; Oliveira, 2008; Silva, L., 

2007). 

Para efeito do presente estudo utilizaremos o termo prostituta, porque, apesar de 

entendermos que as expressões atribuídas a elas são em sua maioria de caracter pejorativo e 

estigmatizante, percebemos que a prostituição não é reconhecida na maioria dos países como 

                                                 
44

 Carol Leigh é uma ativista dos direitos da prostituta e cunhou o termo “trabalho sexual”, em 1978, durante a 
Conferência Mulheres contra a Violência em Pornografia e Média realizada em São Francisco. Ela defendeu que 
deveria ser adotada a expressão “trabalho sexual” ao invés de “indústria do sexo”, já que, segundo ela, não adiantaria 
lutar pelos direitos das prostitutas se o preconceito e a estigmatização residisse também nos nomes que lhe são 
atribuídos in Ditmore, 2011, p. 111. 
45

 No Brasil, Gabriela leite foi uma ativista na busca dos direitos das prostitutas de grande notoriedade, já que é 
considerada pioneira na luta pela regulamentação da prostituição e descriminalização da exploração desta atividade. 
Ela considera que as prostitutas não são vítimas da miséria e, que, por isto, a atividade pode ser vista como uma 
profissão. Foi idealizadora da ONG Davida

45
 
45

, fundada em 1992, no Rio de Janeiro, com o intuito de promover a 
valorização e a defesa dos direitos das prostitutas, bem como assegurar a visibilidade dessas mulheres, auxiliar na 
promoção de políticas públicas que possam beneficiá-las, inclusive reduzindo o estigma social e as suas 
vulnerabilidades. Gabriela Leite também foi responsável pela criação, em 2005, da marca Daspu

45
 
45

, grife de roupa 
feminina cuja renda é revertida para financiar projetos sociais ligados à ONG Davida (Silva, L., 2007).. 
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sendo um trabalho ou uma profissão, mas apenas como uma atividade. Por isso, faremos menção 

a tais vocábulos apenas neste capítulo e somente para efeitos de reflexão socio-histórica.  

 

5. Diversidade de género, idade e proveniência  

 

Existem ainda, algumas características relativas à prostituição e à prostituta que precisam 

de ser evidenciadas, a saber, a diversidade de género, a idade média de início na prostituição e a 

proveniência. 

A prostituição pode ser do género feminino, masculino ou transexual
46

. Os dois primeiros 

grupos são compostos por pessoas cuja identidade de género está em conformidade com o seu 

sexo de nascimento (cisgénero). Já os transsexuais
47

 são aqueles que possuem a identidade sexual 

diversa do seu sexo de nascimento (Oliveira, A., 2017; Ditmore, 2011). A prostituição feminina é 

a mais expressiva, e, por isso, é mais estudada e indagada do que as outras duas formas de 

prostituição
48

. 

Convém, ainda, explicitar, de forma bastante sintética, que transexual não é o mesmo que 

travesti. Este último não se relaciona com questões de identidade de género, por isso os 

travestis
49

, que são sempre homens, não pretendem tornar-se mulheres de maneira permanente. O 

travestismo é parte da construção do feminino em corpos masculinos, de modo transitório, e tem 

como origem a expressão artística dos palcos e da música, estando relacionada com o “montar o 

corpo
50

”, a transformação corporal, através de perucas, peitos falsos, roupas femininas, 

maquiagem e outros adornos (Silva, L., 2007). 

                                                 
46

 Existem algumas expressões para designar a pessoa que não se identifica com o seu sexo de nascimento; os 
vocábulos mais conhecidos são: transexual ou transgénero. 
47

 De acordo com o TAMPEP (2009, p. 14), constatou-se que alguns países da Europa Ocidental, como França 
Grécia, Luxemburgo, Bélgica e Itália, existe uma proporção relativamente alta de transexuais a viver da prostituição, 
sendo esta de 15% a 25%, em comparação com os outros países da pesquisa, que possuem uma abrangência de 5% 
da população total. 
48

 O relatório do TAMPEP (2009), ao tratar da distribuição das prostitutas na Europa, refere que 87% da população 
de pessoas que se prostituem são mulheres, comparativamente com 7% de homens e 6% de transexuais (TAMPEP, 
2009, p. 14). 
49

 Segundo o dicionário de língua portuguesa, a expressão travesti significa “disfarce sobre o traje de outro sexo” e 
advém do verbo travestir, que está ligado à transformação através do uso de vestuários, comportamentos e hábitos 
sociais do sexo oposto. Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis. Editora Melhoramentos. 
50

 No Brasil, a expressão “se montar” é usada para se referir ao homem que se veste de mulher, trajando roupas, 
maquiagem e acessórios femininos. Esta expressão é normalmente usada para se referir a travestis (Silva, L., 2007, p. 
5). A expressão montar o corpo é uma variação da citada locução. 
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Outra questão que se extrai do travestismo está relacionada com a manutenção do órgão 

sexual masculino. Os travestis não têm como intuito a transgenitalização (Jayme, 2018). Há, 

nesse sentido, uma valorização da genitália, que muitas vezes, nem sequer é escondida no 

processo de transformação do corpo. 

No contexto da prostituição, existe a “venda” do corpo protagonizada também por 

travestis, que seriam parte da prostituição masculina. Ressalta-se que esses atores podem ou não 

estar envolvidos com a prostituição, de maneira que “vender o corpo” não é uma característica 

essencial no que tange ao travestismo. Todavia, a literatura sobre o tema evidencia que é 

frequente a venda de serviços sexuais por travestis (Jayme, 2018; Silva, L., 2007). E, estes atores, 

por apresentarem uma realidade que mistura sexo, dinheiro e transformação de género, são alvo 

de uma dupla estigmatização em função do género e da prostituição. Em relação ao género, um 

relatório da ONG Trangender Europe, publicou que 2.190 trans e “indivíduos com diversidade de 

género” (gender diversity), como os travestis, foram mortos em 66 países do mundo, entre 2008 e 

2016 (Transgender Europe, 2016, p. 12)
5152

. 

Cumpre dizer, ainda, que a prostituição feminina é a mais estigmatizada, porque as 

prostitutas transgridem as normas de feminilidade e da modéstia sexual. Os prostitutos cujos 

clientes são mulheres podem ser menos afetados do que as prostitutas, já que o serviço sexual é 

visto pela perspetiva tradicional da masculinidade e da sexualidade masculina, e, por esta razão, 

os homens conseguem esquivar-se com mais facilidade à estigmatização que lhes é imposta 

socialmente. O mesmo não ocorre com os prostitutos cujos clientes são homens, que 

experienciam um duplo estigma, o da homossexualidade e o de oferecer serviços sexuais 

(Vanwesenbeeck, 2013, p. 24-25). 

Já no que diz respeito à idade de entrada na prostituição tem-se que esta varia entre os 13-

14 anos e os 36 anos. Num estudo americano, realizado por Dalla (2000, p. 349), constatou-se 

que a média etária de início na prostituição era de 19,4 anos, enquanto que no estudo de Bucardo, 

                                                 
51

 Este dado não se refere a travestis e transsexuais em situação de prostituição. Não foram encontrados dados 
específicos sobre a situação dos(as) prostitutos(as) travestis.  
52

 Não foram encontrados estudos com dados demográficos comparativos sobre a prostituição feminina, masculina, 
transsexual e/ou de travestis. De modo que não se pode traçar uma comparação de que ator social é mais vitimado. 
Em termos gerais, assevera-se que há mais prostitutas que prostitutos, todavia não se tem dados comparativos sobre 
vitimação (Vanwesenbeeck, 2013, p. 12) 
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et al (2004, p. 346) este valor estava mais próximo dos 23 anos (entre 14 e 34 anos). Já Shdaimah 

et al (2013, p. 26) obtiveram como idade média 22,27 anos. 

Em relação à proveniência das prostitutas(os), estima-se que 47% das prostitutas e 47% 

dos transexuais que atuam na Europa são imigrantes. Da mesma forma, pode-se dizer que a 

maioria das pessoas que realizam atividades sexuais, na Europa, são imigrantes, sendo este 

número estimado em 70%, porém este varia em diversos países. Na Itália, Espanha, Áustria e 

Luxemburgo a percentagem de estrangeiros variou em torno de 80% a 90% da população de 

prostitutas e prostitutos; já Portugal possui 56%. A média de imigrantes que atuam na “indústria 

do sexo” europeia varia entre 47% a 50% (TAMPEP, 2009, p. 16). 

No tocante ao Brasil, não foram encontrados dados oficiais sobre o fluxo migratório de 

prostitutas estrangeiras para o Brasil e, por isto, esta pesquisa não sabe precisar o seu número, 

apenas que, neste país, 10 milhões de mulheres prestam serviços sexuais, sendo 500.000 crianças 

em situação de prostituição
53

. 
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 National Forum for The Prevention of Child Labor. Dados de 2012.  
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Capítulo II: Estigma, marginalização, preconceito e a subcultura da prostituição 

 

Entende-se como parte do processo de interação com o ambiente e com outros indivíduos 

a necessidade individual e coletiva de categorizar e, portanto, nomear os objetos, as pessoas, as 

relações sociais, as instituições e os processos que vemos, de modo que agrupar em categorias é 

uma forma de compreender o mundo, de classificar pela semelhança e dissemelhança, e, com 

isso, reduzir a complexidade do ambiente. Este processamento cognitivo manifesta-se de maneira 

natural entre os humanos, sendo muito vezes aplicado de forma automática e inconsciente. A 

categorização é antes de mais nada uma suposição antecipada sobre as coisas, servindo como 

atalho à compreensão do que estamos a ver (Taylor, 2003, introdução). 

Neste sentido, as representações sociais são entendidas como a produção e partilha de 

saberes de um grupo social, a partir do contexto sociocultural em que este está inserido. Permitem 

interpretar a realidade, e, com isso, elaborar comportamentos e enquadrar a comunicação 

entre os indivíduos, que irão negociar convenções sobre os acontecimentos da vida social. As 

citadas representações, ao categorizar e atribuir significado, estão a transformar em familiar algo 

que é distante do grupo (ancoragem), formando, com isso, conhecimento social do “senso 

comum” (Arruda, 2002). A representação é, portanto, uma construção coletiva, uma interpretação 

do conjunto social que se aplica a objetos, pessoas e instituições, e que abrange manifestações 

intra e intergrupais. 

As prostitutas têm sido, ao longo do tempo, objeto de complexas redes de significado, 

assentes na construção e reprodução de atitudes, estereótipos, crenças e valores, que são próprios 

da sua imagem enquanto grupo social (Vala, 1997). As representações sociais associadas às 

prostitutas e à prostituição participam da construção social dos papéis de género e da sexualidade 

humana, e, nesse sentido, estão intrinsecamente ligadas aos processos de socialização de homens 

e mulheres. Em particular, nesta pesquisa, pretendeu-se compreender como os homens elaboram 

este "senso comum" sobre mulheres que se prostituem, e quais as atitudes, estereótipos, emoções, 

valores e crenças que constituem este saber construído socialmente, e que traduz o olhar de um 

grupo sobre o outro. 
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Diante deste impulso classificatório surge a necessidade de atribuir valor ao que é 

categorizado, surgindo, assim, os estereótipos. Estes, por sua vez, são conceituados como o 

conjunto de valores, saberes, crenças
54

 e atitudes disseminadas por um grupo, ao longo do tempo, 

e possibilitam a avaliação e o julgamento das coisas e dos seres humanos de forma positiva ou 

negativa (Silva, 2010, p. 561). Os estereótipos, como preleciona Devine (1989) são passados de 

geração em geração e eventualmente acabam internalizados por parte da coletividade porque são 

estabelecidos na memória das crianças antes que elas desenvolvam habilidades cognitivas para 

questionar e criticar a sua validade. 

Devido a este processo, as informações contidas nos estereótipos podem ser do tipo 

automático (ou involuntário) ou controlado (ou voluntário). Os primeiros envolvem a ativação 

espontânea de um conjunto de associações apreendidas ou respostas reiteradamente 

desenvolvidas pela ativação da memória e, portanto, são noções que estão mais internalizadas em 

grupo e são, por isso, mais difíceis de serem ignoradas ou superadas. No segundo caso, tratam-se 

de processos intencionais em que se requer a atenção ativa do indivíduo. Vale dizer que o 

processo automático pode produzir respostas que contrastam com as expectativas conscientes, 

isto é, o indivíduo de forma involuntária reproduz valores que sabe não serem socialmente 

desejáveis ou “politicamente corretos” e tenta, de forma intencional, substituir a resposta 

automática por aquela que está de acordo com as suas expectativas (Devine,1989, p. 6). 

Ainda no tocante aos estereótipos, faz-se necessário aduzir que o preconceito é uma 

consequência inevitável deste processo e deve ser entendido como o comportamento hostil 

direcionado a um sujeito pelo facto de pertencer a um “grupo desvalorizado socialmente” (Lima e 

Vala, 2004, p. 402). Neste sentido, entende-se que a(o) prostituta(o) é identificada(o) como um 

ator social de atributos negativos e como pertencente a um coletivo desvalorizado. 

Dentro desta questão, há que se introduzir o conceito de desvio e de desviante, trazido por 

Becker (1977). De acordo com este autor, os grupos sociais criam regras definidoras de 

comportamentos, que devem ser seguidos por todos. As normas escolhidas por uma coletividade 

enquadram e condicionam as relações e dinâmicas sociais, delimitando as ações consideradas 

“corretas” e aquelas tidas como “erradas”. O desvio qualifica-se, então, como uma criação social, 
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 Crenças são preposições que são confirmadas ou aceitas como verdadeiras (Devine, 1989, p. 5). 
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sendo fruto da transação entre o grupo e alguém que é identificado por este como infrator, e é, 

portanto, o resultado de um insucesso no cumprimento das normas impostas pelo coletivo. 

Diante disto, o indivíduo que não cumpre as regras está sujeito a ser visto socialmente 

como um tipo especial de pessoa: o desviante ou marginal. Todavia, para que isto aconteça não 

basta apenas que ele não cumpra a norma, é preciso que ele seja reconhecido socialmente como 

desviante, porque, para Becker, o desvio não é percebido como uma qualidade do ato mas como 

reflexo de regras e sanções impostas a um transgressor (Becker, 1977, p. 60). Desta forma, 

desviante é aquele em que o rótulo foi aplicado com sucesso. 

O autor defende, ainda, que a forma como o desvio é visto socialmente depende também 

de quem praticou o ato e das pessoas que são prejudicadas por este comportamento. As normas 

são, deste modo, aplicadas mais a determinados indivíduos do que a outros, isto porque o 

processo de etiquetagem não ocorre de forma simples, já que envolve a interação entre o infrator 

e o grupo social (Becker, 1977, p. 64). Neste sentido, impõe-se a interpretação de que os 

coletivos hostilizados, que sofrem, por isso, preconceito, como é o caso das prostitutas(os), têm 

maior possibilidade de serem etiquetados como desviantes. 

O estigma, por sua vez, é a marca social aplicada àquele que é considerado pela sociedade 

como diferente e se classifica por uma ausência, falha ou deficiência (Goffman, 1988). Na Grécia 

Antiga, estigmas eram os sinais corporais queimados ou cortados no corpo daquele que era 

considerado desviante do ponto de vista social. Estigma é a marca física que o “condenado” 

carrega por divergir dos demais membros de uma sociedade, e ainda hoje possui este significado, 

contudo, a citada marca, ao invés de ser corpórea, está associada às relações sociais (Goffman, 

1988). 

 Dito isto, o estigma está em marcar como diferente, no reconhecimento de que o 

indivíduo que deve ser marcado possui atributos e características que transmitem uma identidade 

social desvalorizada (Lebel, 2008, p. 409). No caso concreto das(os) prostitutas(os), esta falta 

reside não visão de que quem se prostitui não possui a instrução adequada para conseguir 

dinheiro de outra forma e, por isso, não vê alternativa a não ser o seu envolvimento na 

prostituição, ou, ainda, que prostituir-se não é moralmente aceitável (TAMPEP, 2009, p. 37). 

Lebel (2008, p. 410) argumenta que as pessoas são estigmatizadas quando são percebidas 

socialmente como inadequadas, perigosas e violadoras dos padrões sociais, o que leva os 

indivíduos a nutrir por estas sentimentos aversivos e de evitamento, de rejeição e isolamento. O 
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autor, também, salienta que quando o indivíduo estigmatizado é responsável pelo comportamento 

que o identifica como diferente
55

, é mais provável que a coletividade o veja de maneira mais 

hostil e sinta dificuldade em nutrir por ele sentimentos como a compaixão. 

Como consequência do processo de etiquetagem do indivíduo como desviante, o rótulo 

que lhe é imposto socialmente possui consequências importantes na sua identidade, afetando 

aspetos sociais e psicológicos atribuíveis à sua personalidade (Becker, 1977, p. 78). Dentro 

dessas mudanças na sua autoimagem, pode ocorrer a auto estigmatização, que acontece quando o 

estigmatizado internaliza um estigma que lhe é atribuído socialmente (Vogel et al.2013, p. 312). 

A exemplo das prostitutas(os), tem-se que elas(es) podem aceitar a etiqueta que lhes é atribuída e 

promover o seu autoisolamento, fruto da vergonha e do temor do julgamento por parte da 

coletividade. Dá-se, então, uma tentativa, por parte de algumas(uns) prostitutas(os), de tornar a 

sua atividade sexual anónima para a sociedade. Nas palavras de Mônica Oliveira (2008, p. 124), 

trata-se de uma necessidade “de se encobrir o exercício da prostituição”, uma vez que a sua 

sociabilidade depende da ocultação desta atividade
56

. Neste sentido está o relatório de 2009 do 

TAMPEP (2009, p. 37), em que 16% dos entrevistados relataram o sentimento de apreensão e o 

medo de serem hostilizados ao assumirem perante outras pessoas o seu envolvimento na 

prostituição. As prostitutas e prostitutos, em maior ou menor medida, carregam a marca do 

estigma, sendo “portadores do atributo impuro” (Oliveira, 2008, p. 145). 

A construção desse olhar sobre estes atores, como estigmatizados e marginalizados, induz, 

como consequência, uma hostilidade e um tratamento de diferenciação marcado pela 

agressividade, que retira da prostituta o seu status de vítima, aquando da ocorrência de alguma 

situação de injustiça contra ela e que, ao mesmo tempo, aciona mecanismos de justificação para 

estes comportamentos hostis e agressivos. 

                                                 
55

 O autor fala do estigma associada à deficiência física, por isso os deficientes não podem ser responsabilizados pelo 
seu “defeito” físico, já outros atores sociais, como os drogados e as prostitutas, por exemplo, podem ser 
responsabilizados pela marca do estigma que lhe é imposta.   
56

 Mônica Oliveira (2008:29) também salienta que durante as reuniões da associação do Grupo de Apoio e Prevenção 
à AIDS (G.A.P.A), em Minas Gerais, em que a presença das prostitutas era obrigatória para que tivessem acesso a 
preservativos e medicamentos, esta percebeu que as mesmas iam aos encontros não apenas por causa dos itens 
mencionados, mas porque as reuniões conferiam às mulheres uma “legitimidade da atividade”, um “status 
diferenciado”. Isto é, naquelas sessões elas podiam assumir-se como prostitutas sem o temor e a vergonha de serem 
julgadas, contar as suas histórias de vida e falar abertamente sobre a prostituição. 
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Na conceção de Becker (1977, p. 60), ainda como consequência da imposição social de 

um rótulo, as pessoas consideradas desviantes passam a compartilhar esta mesma etiqueta e a 

experiência de serem classificadas como desviantes e marginais. A experiência da marginalização 

aproxima os que são considerados marginalizados que passam a interagir entre si. Como 

consequência disto, há um sentimento de pertencimento, induzido pelo desvio que lhes é 

atribuído. Dessa compreensão, o grupo marginalizado percebe-se com os mesmos problemas e 

desenvolve, com isso, uma subcultura desviante. Becker explicita que esta subcultura constitui 

um conjunto de perceções e conceções “sobre o mundo e como lidar com ele” (Becker, 1977, p. 

84), sendo que a pertença a este grupo contribui para a formação de uma identidade desviante. 

É parte desta subcultura a transmissão das aprendizagens e de informações dos desviantes 

mais experientes para aqueles que se iniciaram na atividade, como soluções para problemas que o 

grupo costuma apresentar, bem como a aquisição de um vocabulário específico (Becker, 1977, p. 

78). 

Numa certa medida, a prostituição pode ser considerada um exemplo da conceituação de 

subcultura desenvolvida por Becker (Oliveira, 2008, p. 115; Pasini, 2000, p. 190)
57

. Todavia, este 

fenómeno, nas suas múltiplas dimensões, é, sobretudo, um universo de significantes e de 

significados. Como a prostituição é plural, e, portanto, manifesta-se em diversos contextos, 

parece-nos preferível pensar em contextos de vida mais ou menos especializados, como a da 

prostituição de rua, a prostituição dos bordéis, entre outras, isto porque não se pode ignorar as 

particularidades, as aprendizagens e as dificuldades que existem nos diferentes formatos desta 

atividade. 

De maneira geral, na prostituição de rua existem dois conceitos que dizem respeito à 

territorialidade (Pereira, 2014, p. 22). O primeiro traduz-se nas zonas de prostituição, como áreas 

da cidade em que este fenómeno se concentra. No caso do Brasil, a prostituição de rua costuma 

estar confinada a áreas mais degradadas da cidade, como é o caso da Lapa, no Rio de Janeiro, o 

que é, de acordo com Pereira (2014), um resquício do discurso sanitarista de que a prostituição é 

                                                 
57 Nota-se que os autores não usam o termo subcultura, tampouco se baseiam na conceção formulada por Becker, mas é possível 

identificar nas suas falas que as características de uma subcultura se fazem presente na interação entre as prostitutas. De maneira 

que, entre elas existem regras e conhecimentos partilhados, não apenas para atenuar as suas vulnerabilidades, como para garantir o 

exercício da atividade. 
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“suja”, moralmente reprovável e “contamina” as relações sociais com as pessoas que são 

consideradas “comuns”. 

O segundo conceito trata dos “pontos de prostituição”, que são espaços de “domínio” 

dentro das zonas de prostituição. Os citados pontos podem ser uma rua, uma esquina, ou uma 

localidade qualquer dentro da zona e podem ter a trabalhar uma pessoa ou um grupo; podem 

existir regras partilhadas dentro dos próprios pontos, com ideologias que lhes são próprias, ou 

apenas na zona. Sobre os pontos, refere Pasini (2000): 

 
 

A diferenciação de um ponto para outro é observada porque ele é um espaço demarcado 

pelo grupo que ali realiza a prostituição. Esses pontos são constituídos por regras, que se 

tornam fronteiras simbólicas entre um e outro. Assim, é possível reconhecer os pontos 

tanto pela delimitação física quanto simbólica. (Pasini, 2000, p. 190). 

 
 

Elisiane Pasini (2000), em seu estudo sobre a prostituição feminina e de rua, destaca que 

as mulheres entrevistadas ofertavam o serviço sexual nos pontos de prostituição, e que estes 

possuíam regras estabelecidas, que eram essencialmente previstas em dois conjuntos. O primeiro 

dizia respeito à performance das prostitutas nos pontos e o segundo tratava do relacionamento 

cliente-prostituta. Em relação à atuação das prostitutas, há normas no tocante ao vestuário, 

quantidade de maquilhagem aplicada no rosto, o tempo em que o programa deve durar e o seu 

preço, a forma de abordar o cliente e os tipos de serviços sexuais que as prostitutas podem fazer 

naquele ponto. O segundo grupo de regras, que visam o relacionamento com os consumidores, 

podem conter condutas específicas, como não os beijar, não deixar que lhe toquem os seios, não 

“gozar”, usar preservativos em todas as relações sexuais, não fazer sexo anal, cobrar sempre pelo 

programa e não “adormecer” com o cliente. Mónica Oliveira (2008, pp. 114-115) salienta, do 

mesmo modo, algumas regras e valores compartilhados pelo grupo, como a negociação do tempo 

dos serviços sexuais, a abordagem ao cliente e os valores dos programas. 

Outra questão é a de que, ao integrar este grupo, a(o) prostituta(o) adquirem uma série de 

informações sobre a prostituição, fundamentais para a continuidade da atividade de forma a evitar 

ou reduzir eventuais problemas. Isto quer dizer que o grupo desviante desenvolveu aprendizagens 

sobre as dificuldades desta prática e sobre possíveis soluções (Pereira, 2014; Pasini, 2000). Há, 
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deste modo, a consolidação pelo grupo de uma racionalidade própria, formada pelos 

conhecimentos advindo das dificuldades e da prática associada ao desvio. Esses ensinamentos são 

transmitidos aos novos integrantes do grupo, à medida que ingressam nesse coletivo, e aprendem 

os detalhes da atividade. Depois do indivíduo fazer parte de um grupo organizado e apreender os 

citados conhecimentos torna-se mais difícil que ele abandone aquela “carreira”, já que, com a 

experiência coletiva adquirida, ele tem tudo o que precisa para continuar (Becker, 1977, pp. 84-

85). 

Também, nesse sentido, Oliveira (2008, p. 115) afirma que uma parte dos 

comportamentos adotados pelas prostitutas surgiram da reflexão sobre os erros cometidos por 

essas mulheres e pelo conhecimento trocado entre elas. Esta autora fala, então, de um 

conhecimento adquirido de maneira informal pela experiência, pela observação das outras 

prostitutas e pela “demanda dos clientes”, constituindo este um saber específico sobre a 

prostituição. 

A citada troca de informações e conhecimento entre as prostitutas ou prostitutos é 

fundamental para que elas(es) possam, de alguma maneira, reduzir a vitimação que está presente 

no seu quotidiano e, consequentemente, garantir alguma segurança (Oliveira, 2008). Tal como já 

vimos, a internet tem sido reconhecida como uma ferramenta fundamental na troca de dados 

sobre os clientes entre as(os) prostitutas(os). Através deste veículo, os citados atores sociais 

podem, em alguns casos, verificar a identidade dos consumidores e avaliar o seu comportamento 

junto das outras(dos) prostitutas(os). Os fóruns de mensagens na internet também permitem o 

intercâmbio de informações para que as(os) prostitutas(os) possam comparar experiências, como 

notícias de vitimação e a identificação de clientes considerados perigosos (Ditmore, 2011, p. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Vitimação das Prostitutas  

 

Tal como foi referido, a trajetória das prostitutas foi sendo construída historicamente 

alternando entre a tolerância e o repúdio. Do ponto de vista social, as(os) prostitutas(os) 

continuaram a ser vistas(os), em larga medida, como decadentes, sem moralidade, erráticas(os), 

em suma, responsáveis por uma conduta social desviante e marginalizada. Por esta razão, a 

realidade do dia-a-dia desses atores sociais pode ser repleta de agressões. 

 A literatura sobre o tema evidencia que as prostitutas são frequentemente vitimadas, 

sendo essas ofensas perpetradas, principalmente pelos seus clientes e agenciadores (Farley, 2003; 

Bush, 2002; Nixon et al., 2002; Dalla, 2000; Coston e Ross, 1998). Noel Bush et al (2002) 

entendem que esses ataques são frequentes devido à ilegalidade do serviço e pela sua natureza 

oculta derivada da criminalização e do estigma. De acordo com estes autores, o tratamento legal e 

social dirigido às prostitutas determina o caráter, não apenas marginalizado, mas, também, 

clandestino e segregado da atividade, frequentemente confinada a determinadas zonas da cidade.  

O estudo realizado por Miller e Schwartz (2012), numa cidade do centro-oeste dos 

Estados Unidos
58

, permite compreender a extensão da vitimação das prostitutas. Na amostra 

recolhida 93,8% das mulheres entrevistadas experimentaram alguma forma de agressão, 75% 

foram estupradas, 62,6% violadas em outros contextos não relacionados com a prostituição e 

56,3% foram furtadas após o ato sexual (Miller e Schwartz, 2012). Em outro estudo similar, na 

mesma região dos Estados Unidos
59

, num total de quarenta e três prostitutas
60

, uma parte 

                                                 
58

 Miller e Schwartz (2012) não especificam qual seria esta cidade, apenas que a amostra é composta por detentas de 
uma cadeia do Condado de uma cidade no Centro-oeste.  
59

 Dalla (2000) também não diz qual seria a cidade, referindo que as participantes do estudo são prostitutas que 
frequentam um programa estatal para tirar pessoas que se prostituem das ruas.  
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significativa dos sujeitos reportam terem sido vítimas de crimes sexuais, espancadas, ameaçadas 

com armas e abandonadas em regiões remotas, e trinta e uma relatam terem sofrido abusos físicos 

e sexuais por clientes, proxenetas e namorados (Dalla, 2000, p. 350). 

Em diferentes estudos, as condutas praticadas contra as prostitutas são, geralmente, 

agressões físicas, furtos ou roubos, assassinato, rapto e estupro (Monto e Hotaling, 2001; Bush, 

2002; Farley, 2003)
61

. Estes autores afirmam, ainda, que, como resultado dessas práticas 

violentas, em muitos casos, dá-se a hospitalização das prostitutas, para além dos danos 

psicológicos associados ao trauma do evento. 

A vitimação desses atores sociais não é apenas extensa, como, também, rotineira, tanto 

que, conforme demonstra o estudo realizado por Miller e Schwartz (1995), as prostitutas não 

sabem, muitas vezes, definir quantas vezes foram vitimadas, uma vez que essa realidade, apesar 

de trágica, já é parte da atividade. Neste sentido, Miller e Schwartz (1995) referem que “essas 

entrevistas revelaram que a violência é vista por essas mulheres como sempre presente, parte da 

prostituição de rua, algo que é constantemente esperado ou experienciado” (tradução livre) 

(Miller e Schwartz, 1995, p. 9)”
62

. 

Diante da inexistência de estudos que permitam fazer comparações entre os diferentes 

contextos de prostituição, não é possível concluir que o nível e extensão da vitimação são iguais 

em todos os contextos de prostituição, já que tal reconhecimento seria uma grande generalização 

(Dalla, 2000). Todavia, a meta análise realizada por Farley (2003) reuniu diversas pesquisas em 

contextos distintos de prostituição e constatou a sua prevalência em todas elas, destacando que 

pode haver alguma similaridade entre as formas de prostituição e a sua vitimação, embora se 

tenha de ter cuidado para não tratar todos os contextos uniformemente.  

No caso das prostitutas (e dos prostitutos), além de suportarem as consequências 

negativas advindas da sua vitimação (vitimação primária) acabam sendo novamente vitimadas em 

                                                                                                                                                              
60

 A autora não aponta, especificamente, em seu estudo quantas prostitutas reportaram terem sido vítimas de crimes 
sexuais, espancadas, ameaçadas com arma e abandonada em regiões remotas. Ela usa a expressão em inglês “many 
report”, que quer dizer “muitas reportam”. 
61

 Nixon et al. (2002) estabelecem que as citadas vitimações incluem ser esfaqueada, cortada, estuprada por um 
gangue, estrangulada, espancada, forçada a praticar atos sexuais degradantes, amarrada, tortura, atropelada, seguida e 
sequestrada.   
62

 Destaco o texto original: “these interviews reveal that violence is seen by these women as an ever-present part of 
street prostitution, something that is constantly expected or experienced”. O texto quer dizer que a vitimação é tão 
frequente que se espera que ela aconteça, ao mesmo tempo que é constantemente experienciada porque de facto a 
vitimação ocorre.  
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função do seu contacto com terceiros (Correia e Vala, Dez.2003). A vitimação secundária é 

entendida como aquela que decorre da interação entre a vítima e os órgãos e elementos do 

Sistema de Justiça. E, em função da experiência traumática junto das instituições de justiça, 

algumas vítimas reportam esta vivência como um segundo estupro (Correia e Vala, Jul.2003). As 

citadas entidades, aquando da persecução da Justiça, podem gerar mais sofrimento nas vítimas, 

na medida em que não reconhecem as suas agressões, negando-lhes, ainda, o reconhecimento do 

status de vítima relativamente a alguns crimes. Para além disto, algumas delas são apontadas, 

inclusive, como responsáveis e culpadas pela sua própria vitimação (Correira e Vala, Dez. 2003), 

como é o caso das prostitutas(os), que, em algumas situações, nem conseguem registrar o delito 

junto das autoridades policiais (Dalla, 2000; Coston, Ross, 1998; Miller e Schwartz, 1995). 

A impossibilidade de obtenção de justiça gera, deste modo, distorções e conformidade por 

parte desses atores sociais que, muitas vezes, acabam por não denunciar os seus ofensores com 

medo de sofrer uma nova vitimação (Dalla, 2000). Estas mulheres, diante da impossibilidade de 

defesa por parte do Estado, aceitam, apenas, o seu destino (Nixon et al., 2002), e uma conduta 

que deveria ser considerada crime, torna-se comum, suscetível de ocorrer, porque a violência é a 

regra, e não a sua exceção (Dalla, 2000)
63

. 

Neste sentido, vale dizer que elas vivem inseridas num contexto de violência, não apenas 

porque se estima que boa parte das pessoas que ingressam na prostituição sofreram abusos 

físicos, sexuais ou psicológicos na infância
64

, como essas relações abusivas costumam perpetuar-

se na vida adulta. As agressões sofridas por elas podem “moldar” os seus sistemas de valores e 

tornar a violência como algo normal ou aceitável (Surratt et al, 2004). 

A reduzida acessibilidade à justiça gera, ainda, mecanismos de prevenção criados por 

essas mulheres, no sentido de, pelo menos, poderem reduzir a sua própria vitimação. Coston e 

Ross (1998), num estudo, realizado na costa leste dos Estados Unidos, sobre crimes praticados 

contra prostitutas, mencionam a preocupação das mulheres da amostra com a defesa pessoal: 

83% das entrevistadas costumavam usar armas, sendo a faca o objeto mais utilizado. 

                                                 
63

 Uma prova disso são os dizeres de uma das entrevistadas que, quando perguntada sobre um dos muitos estupros 
sofridos por si, disse: “apenas considerei como se eu não tivesse sido paga” (Dalla, 2000:350).  
64

 No estudo de Surratt et al (2004:51), realizado na Florida, EUA, 44,9% da amostra reportou ter sofrido abuso 
físico, 50,5% sexual e 61,8% psicológico.  
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Outro tipo de vitimação sofrida pelas(os) prostitutas(os) é, também, a vitimação terciária. 

De acordo com Carvalho e Lobato (2017, p. 3), este tipo de vitimação diz respeito à interação da 

vítima com o grupo social, por exemplo, os familiares, os vizinhos e os media. Do ponto de vista 

social, é comum que a(o) prostituta(o) não tenha o reconhecimento do status social de vítima de 

crimes sexuais e agressões físicas, facto que não só perpetua o sofrimento experimentado a partir 

da vitimação, como gera o isolamento deste ator social, que, com medo de ser julgado, e sabendo 

que a sua queixa não será acolhida socialmente, evita expor os seus infortúnios. 

Ressalta-se, também, o conceito de vulnerabilidade, também aplicável às prostitutas. A 

vulnerabilidade verifica-se quando algumas vítimas possuem necessidades especiais de proteção 

e, portanto, é vulnerável quem foi vítima e está em exposição a um dano mais elevado em razão 

do desenvolvimento, no caso das crianças, ou em função do risco de vitimação secundária ou 

revitimação. Tamarit (2013, p. 11) assinala que alguns grupos sociais estão mais expostos a este 

risco e são considerados “vítimas de risco”, sendo que, entre essas pessoas, a autora destaca as 

prostitutas, os incapazes e os imigrantes ilegais. 

De forma paradoxal, as prostitutas são consideras vulneráveis pelas suas repetidas 

vitimações, mas nem por isso possuem a devida importância ou se encontram em uma posição 

privilegiada na hierarquia social de vítimas (Gracia, 2018). Tal facto dá-se porque aquelas são 

consideradas desviantes, e, devido a isto, não inspiram emoções sociais positivas, como a 

compaixão, estando longe de se enquadrarem no conceito de vítima ideal. 
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Capítulo IV: A construção social do rótulo de vítima e as vítimas invisíveis  

 

A noção de que a prostituta(o) é concebida(o) como desviante e estigmatizada confere a 

esta um tratamento diferenciado, que pode ser traduzido na atribuição social de sentimentos 

aversivos e atitudes de rejeição, evitação e isolamento (Lebel, 2008). Como consequência disto, a 

sociedade tem dificuldade em considerar indivíduos inadequados socialmente, marginalizados e 

potencialmente perigosos como merecedores do status de vítima, de modo que o processo de 

construção social das prostitutas(os) enquanto vítima costuma resultar na negação da designação 

deste rótulo e na perceção de que as prostitutas são vítimas invisíveis por não se enquadrarem no 

conceito de vítima ideal, conforme se verá adiante. 

Primeiramente, é necessário introduzir o conceito de vítima. Assim, pode-se dizer que 

vítima é a pessoa que suporta o sofrimento derivado de um ato injusto ou de um crime. A palavra 

vítima deriva do vocábulo latino “victima” e quer dizer “animal sacrificado”. De acordo com 

Van Dijk (2009, p. 2), a partir da citada definição outras palavras foram surgindo em diferentes 

culturas e épocas, porém, todas com o mesmo sentido de que a vítima está ligada ao sacrifício em 

honra dos deuses. O dicionário Priberam de Língua Portuguesa, por sua vez, além de prever o 

conceito original, citado anteriormente, define vítima como “pessoa que morre ou que sofre pela 

tirania ou injustiça de alguém”
65

. 

Uma conceituação mais ampla é aquela trazida pela Declaração dos Princípios Básicos de 

Justiça relativos às vítimas da Criminalidade e ao Abuso de poder da Organização das Nações 

Unidas (ONU), que define vítima como “as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham 

sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física e um sofrimento de 
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 Dicionário Priberam de Língua Portuguesa 
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ordem moral, uma perda material, ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como 

consequência de atos ou de omissões violadores das leis em vigor num Estado membro, incluindo 

as que proíbem o abuso de poder”
66

.  

O conceito de vítima, impõe, todavia, a reflexão de quem pode sê-lo do ponto de vista 

social. Se, pela perspetiva psicológica, a vítima é aquela que se reconhece como tal e, portanto, 

experienciou um prejuízo, a dimensão sociológica envolve um processo social muito mais 

complexo, visto que engloba aspetos do autorreconhecimento da vítima e, também, da reação 

social a esta (Christie, 1986). Rainer Strobl (2004) sintetiza muito bem esta questão ao asseverar 

que nem todas as violações à norma são vistas de forma unânime e inequívoca como vitimação, 

assim como nem todas as pessoas que sofreram prejuízos decorrente da atuação de terceiro(s) são 

consideradas vítimas. 

Desta conceção resulta a noção de que o reconhecimento de uma pessoa como vítima de 

determinado crime ou injustiça não se dá de forma automática, mas através da construção social 

decorrente da interação entre a “potencial vítima” e a coletividade (Walklate, 2006; Strolb, 2004). 

O rótulo de vítima, assim como o de desviante, é atribuído a esta como um status social, estando 

dependente do cumprimento, ou não cumprimento, das regras formais e informais impostas pela 

sociedade. Assim, o reconhecimento da pessoa enquanto vítima depende da forma como esta é 

percebida socialmente (Strolb, 2004). 

A autora Sandra Walklate (2006) trata o ato social de rotular a vítima como um processo 

em que a pessoa vitimada deve, num primeiro momento, reconhecer-se e autoafirmar-se como 

vítima, reivindicando, portanto, o citado rótulo para si. No mesmo sentido, Rainer Strobl refere 

que é parte deste processo inicial a autoexposição do sofrimento da vítima à sociedade, para que 

esta última avalie e decida de forma subsequente se lhe é atribuído, ou não, o status social de 

vítima. Não se pode olvidar, ainda de acordo com este autor, que o sofrimento apresentado deve 

estar de acordo com a definição social de vitimação (Strolb, 2004, p. 295). Van Dijk (2009, p. 24) 

aborda a mesma questão não apenas como um processo de rotulagem dirigido à vitima (victim 

labelling), mas como uma negociação que ocorre entre a vítima e a sociedade, uma vez que a 

primeira é vista socialmente como tal, ela passa a gozar não apenas do status que lhe atribuído 

como, também, do reconhecimento e do apoio inerentes ao rótulo. 
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Rainer Strolb (2004, p. 296) desenvolveu uma tipologia, considerando aspetos como a sua 

autoidentificação e o reconhecimento social da potencial vítima. Como consequência deste 

estudo, cunhou quatro perfis de vítimas: a “vítima real”, a “não vítima”, a “vítima rejeitada” e a 

“vítima designada”. A primeira é aquela que se reconhece como vítima e é vista como tal pela 

coletividade. Já a segunda não é rotulada como vitimada nem por si, nem pela sociedade. Por sua 

vez, as “vítimas rejeitada” e “designada” possuem uma dissonância entre a sua autoperceção 

como vítima e a perceção da comunidade; no primeiro tipo, a pessoa relata socialmente ter sido 

vitimada mas é-lhe negado o status social de vítima, sendo, por isso, desqualificada como tal, e, 

no segundo, apenas a sociedade percebe aquela pessoa como vítima. 

No contexto da nossa pesquisa o tipo “vítima rejeitada” parece ser o que mais se adequa, 

tendo em conta que os estudos consultados apontam para a perceção social de que a prostituta 

não merece o status social de vítima de determinados crimes (Farley, 2003; Miller e Schwartz, 

1995). 

A construção social do rótulo de vítima está diretamente relacionada com o 

comportamento que se espera da vítima enquanto circunscrita a uma coletividade, de tal modo 

que, se ela agir com respeito pelas normas informais e formais, terá o rótulo de vítima aplicado 

com sucesso. Assim, a sociedade impõe às vítimas um conjunto de valores, emoções e 

comportamentos que devem ser seguidos para o seu reconhecimento enquanto vitimadas, sendo 

que algumas destas condutas refletem quesitos moralizantes (Van Dijk, 2009), como o tipo de 

roupas que devem vestir, os ambientes que devem frequentar, entre outros
67

. 

Tamarit (2013, p. 6), por sua vez, define vitimidade como o conjunto de características 

bio-psico-sociais que são comuns a todas as vítimas independentemente da situação em que estas 

se encontram. Já Moreno (2014, p. 345) define como a concentração, num indivíduo ou coletivo 

vitimizado, de um conjunto de condições e traços que são necessários ao endosso comunitário, 

jurídico e político da injustiça sofrida. 

A citada autora (Moreno, 2014) entende, ainda, que a partir da vitimidade a vítima pode 

ter as marcas da sua identidade social, bem como a sua perceção de si mesma, alteradas, 
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 Importante frisar que estes comportamentos citados são ulteriores à vitimação, todavia há de se dizer que a 
sociedade não apenas traça as atitudes que as pessoas devem seguir antes mesmo de ser vítimas, mas como os 
comportamentos que as mesmas devem ter depois de vitimadas, um exemplo disso é o requisito da vítima ideal 
trazidos por Strolb (2004) de que a vítima deve cooperar com os tribunais.  
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convertendo-se em vítima, status este que condicionará o seu futuro. Transmutar-se em vítima vai 

além da vitimação em si e tem o condão de promover uma renegociação identitária, tendo em 

conta que a vítima passa a assumir uma nova identidade pela “consolidação cívica do seu perfil 

de vítima” (Blázquez, 2016; Gracia, 2018, p. 80; Moreno, 2014, p. 346). Neste sentido, destaca-

se Van Dijk: 

 

A rotulagem de vítimas é, portanto, vista como um processo ativado pelo ambiente social 

das vítimas, no qual as vítimas devem aceitar um status que limite a sua liberdade de 

comportamento ou, então, envolverem-se ativamente na renegociação de sua identidade. 

(Van Dijk, 2009, p. 24, tradução nossa) 

 

Esta nova personalidade vitimal implica o acesso a uma coletividade com a qual a vítima 

passará a compartilhar características, nutrindo um sentimento de pertença e formando, também, 

uma identidade do grupo (Moreno, 2014). 

A reação social induzida pela vitimidade pode-se dar de forma plural e apresentar 

deturpações como o estigma e o status ou o privilégio, sendo estas apontadas, por Tamarit (2013, 

p. 6), como manifestações
68

 que podem expressar sentimentos como solidariedade e 

enaltecimento da vítima, mas, também, exprimir emoções totalmente opostas, como a hostilidade 

e a culpabilização. 

Neste sentido, convém citar o conceito de vítima ideal elaborado por Nils Christie. Para 

este autor a vítima ideal é a pessoa ou um grupo de indivíduos que quando vitimados recebem 

mais prontamente o status de “vítima legítima” (Christie, 1986, p. 17). Em seu estudo, Nils 

enumera cinco atributos que a vítima ideal deve ter: o primeiro reside na ideia de que a vítima 

deve ser frágil, estando, portanto, representada na figura do doente, do idoso ou de uma pessoa 

muito jovem; o segundo aspeto diz respeito ao propósito da jornada
69

 em que a vítima se 

encontrava no momento de sofrer a injustiça, que deve ser sempre um projeto respeitável; já o 
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 Tamarit (2013) apontam como patologias: a vitimidade como patologia, o pensamento dicotómico, uma perceção 

distorcida (papéis de género), politização, vitimismo e diferenciação e hierarquia. Para efeito deste estudo, tratar-se-á 

somente o pensamento dicotómico e a diferenciação e hierarquia.  
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 O propósito da jornada se refere ao motivo pelo qual a pessoa se encontrava naquela hora e local quando foi 

vitimada. Na conceção da vítima ideal este propósito deve ser respeitável, portanto, é, por exemplo, respeitável a 

mulher que se encontrava de madrugada na rua para comprar remédios para o filho doente.  
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terceiro quesito diz que a vítima não pode ser culpada por estar no lugar em que foi vitimada (por 

exemplo, na rua); o quarto requisito afirma que o ofensor deve ser mau e forte; finalmente, um 

último aspeto diz respeito ao relacionamento entre vítima e agressor, que não devem conhecer-se, 

nem ter um relacionamento próximo (Christie, 1986, p. 19). Em complemento, Strolb (2004, p. 

297) menciona mais dois quesitos: a vítima não ter provocado o ofensor e cooperar com a polícia 

e com os tribunais.  

Outra questão associada à idealização da vítima reside no entendimento de que a vítima 

deve estar de acordo com o modelo do cristianismo, e ser, tal qual Cristo, a vítima expiatória que 

assume passivamente o sofrimento e, ao mesmo tempo, está disposta a perdoar o mal sofrido 

(Blázquez, 2016; Moreno, 2014). 

Christie (1986, pp. 28-29) também estuda a figura do "ofensor ideal”, que é a pessoa que 

transgride a lei ou alguma norma social praticando um crime ou injustiça, mas que é “ideal”, 

porque age de acordo com o rótulo que se espera de um desviante, ou seja, distancia-se das outras 

pessoas por ser mau e perigoso, sendo entendido como um indivíduo que se afasta das conceções 

de humanidade. Neste viés, o autor salienta que existe uma relação entre a vítima ideal e o 

ofensor ideal, já que, quanto mais ideal for a vítima, mais ideal será o seu agressor (e vice-versa). 

No mesmo sentido, quanto mais desviante for o ofensor, quanto menos humano ele for, melhor. 

De maneira similar, Tamarit (2013, p. 13) apresenta o binómio vítima ideal e ofensor 

ideal como uma das patologias da vitimidade e manifesta que esta conceção parte do pressuposto 

de que a realidade se caracteriza pela existência de uma vítima inocente e de um ofensor culpado, 

dependendo, nessa perspetiva, a defesa da inocência da vítima depende da afirmação da maldade 

do seu ofensor. Consequentemente, ao questionar a perversidade deste último, consequentemente, 

também se estará a questionar a inocência da vítima, o que pode, inclusive, induzir a um processo 

de culpabilização da vítima. 

Apesar disto, Christie destaca que a maioria dos ofensores são pessoas comuns e a 

maioria das vítimas, do ponto de vista fáctico, também não se encaixam na definição de vítima 

ideal (Christie, 1986, p. 27). Estes dados inspiram a reflexão de que a sociedade costuma nutrir 

expectativas nem sempre realistas em relação aos vitimados e aos vitimadores, já que a 

construção de quem pode ser desviante e de quem pode ser vítima se dá pela interação com a 

coletividade. 
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Inversamente, a vítima não ideal é aquela que não possui os atributos, condições, ou 

estilos de vida socialmente desejáveis (Christie, 1986), como por exemplo, estar associada a 

atividades ilícitas ou desviantes. Fattah (2003) salienta que a marginalização de certos grupos é 

considerado um fenómeno normal nas sociedades industrializadas, e que estes membros, embora 

continuem a viver em sociedade, não fazem, de facto, parte dela, na medida em que a violência 

letal que lhes é dirigida é, muitas vezes, considerada bem-vinda e vista como uma forma da 

sociedade se ver livre dos indesejados; inclusive, formas menores de violência dirigidas a esta 

categoria são encorajadas, ignoradas ou toleradas socialmente. 

Este último autor (Fattah, 2003, p. 774) faz uso do termo “vítima culturalmente legítima”, 

que foi uma terminologia aplicada, inicialmente, pela doutrina para descrever vítimas de estupro, 

mas que hoje possui um contexto de abrangência muito maior, sendo empregue para designar 

sujeitos e grupos identificados, por uma determinada cultura, como alvos apropriados para 

vitimação e cuja vitimação é tolerada, encorajada ou mesmo glorificada. A atribuição de uma 

série de características negativas e depreciativas a determinado grupo tem o condão de degradá-lo 

e desvalorizá-lo socialmente, afetando o seu status de vítima. 

Neste viés, a prostituta está na contramão do que se considera a vítima ideal, estando 

muito mais próxima do que seria a “vítima não ideal”. A prostituta maior de idade não costuma 

ser considerada frágil, sobretudo quando o ato de se prostituir não advém de tráfico de pessoas 

para fins de prostituição, tampouco é vista como muito jovem
70

 ou doente. Ela também não está 

de acordo com o requisito de “não poder ser considerada culpada por estar no lugar que se 

encontrava no momento do crime” porque, para os discursos sociais, que veremos em capítulo 

próprio, ela frequenta lugares onde está exposta ao perigo, e, em sua rotina, está suscetível de ser 

vitimada. 

Outra característica que não se adequa à prostituição é a do “projeto respeitável”, uma vez 

que esta atividade é considerada desviante e contrária à moral e aos bons costumes, ou seja, o 

propósito da jornada da prostituta no momento da sua vitimação é visto pela coletividade como 

não desejável socialmente e, certamente, uma conduta que não se espera de uma vítima. 
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 Ser muito jovem é um dos requisitos, citados por Christie (1986) para a vítima ideal. Neste parágrafo estamos a 

falar da prostituta maior de idade, que por isso não pode ser muito jovem, segunda a conceção trazida por este autor.  
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Ademais, a prostituta (ou prostituto) é considerada como provocadora do seu ofensor, 

principalmente quanto aos crimes de estupro, o que vai de encontro ao estudo de Strolb (2004, p. 

297). Neste sentido, destaca-se a pesquisa de Menachem Amir (1967, p. 493), que afirma que a 

precipitação da vítima (victim precipitation), no estupro, compreende a situação em que o 

comportamento da vítima é interpretado pelo ofensor como um convite sexual, ou como um sinal 

de que a vítima estará sexualmente disponível, se este insistir nas suas investidas sexuais. 

Sengstock (1976, p. 2) traz, ainda, as categorias de vítima de Mendelsohn e, de entre estas, a 

noção de vítima mais culpada que o ofensor, aquela em que a pessoa vitimada provoca ou induz 

o agressor ao cometimento de um delito
71

. 

 Ainda na conceção de Strolb, a prostituta também estaria classificada como não vítima, 

devido ao descrédito e a estigmatização de que é alvo, acabando por não denunciar os crimes 

sofridos (ou por não conseguir efetivamente registrá-los ou por entender que o resultado de um 

processo não lhe seria favorável) e, com isso, não coopera
72

 com a polícia e com os Tribunais 

(Strolb, 2004, p. 297).  

Entre as deturpações da vitimidade assinaladas por Tamarit (2013, p. 19), deve-se dar 

especial destaque para a diferenciação e a hierarquia das vítimas. O autor argumenta que a 

idealização da vítima e a consequente imposição, a estas, de determinadas condutas consideradas 

socialmente desejáveis gera a sobredita patologia porque as diversas categorias de vítimas 

respondem de modo distinto à expectativa social. Assim, a sociedade passa a valorar o sofrimento 

da vítima de acordo com o sacrifício suportado por ela em prol da coletividade. 

Jorge Gracia Ibáñez (2018) corrobora este posicionamento, ao dizer que nem todas as 

vítimas são percebidas com o mesmo valor social, existindo, portanto, uma hierarquização entre 

vítimas presentes e ausentes, vítimas que possuem voz e as silenciadas, vítimas atendidas e 

esquecidas. Este autor agrupa as vítimas em duas grandes categorias: as vítimas boas, que, 

justamente por possuírem essa qualidade, merecem compaixão, e as vítimas ruins, que são 

aquelas relativamente às quais a sociedade demonstra indiferença, ou, até mesmo, desprezo; 

as(os) prostitutas(os) enquadram-se neste último grupo. 
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 Na concepção de Benjamin Mendelsohn, trazida por Sengstock (1976), são seis categorias de vítimas: a vítima 
totalmente inocente, a que tem baixa culpabilidade, a vítima voluntária, a mais culpada que o ofensor, aquele que é 
culpada sozinha e a vítima imaginária.  
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 Strolb (2004) não diz o que significa não cooperar com a polícia e com os tribunais no contexto da prostituição, até 
porque ele, apesar de citar a prostituição, não fala apenas sobre isso. 



 

 51 

Para Carrabine et al. (2014, p. 159), algumas vítimas possuem um status mais elevado de 

reconhecimento do que outras, e, por isso, as suas experiências de vitimação são levadas mais a 

sério. Dentro desta ordenação, existe o grupo de status mais baixo, também denominado de 

“sem-poder” ou “indefesos”; os sujeitos e grupos a quem é atribuída esta categoria costumam ser 

vistos socialmente como não merecedores do rótulo de vítimas e considerados, também, 

desagradáveis e problemáticos. Como exemplo, os autores citam os desabrigados, alcoólatras e 

viciados em drogas, desempregados, prostitutas, refugiados (e aqueles que requerem asilo 

político), jovens desviantes, dentre outros. Neste sentido, a diferenciação das vítimas não 

depende apenas do tipo de vitimação, mas das suas características delas ou do grupo social em 

que estão inseridas (Tamarit, 2013). 

Fattah (2003) assevera que o processo de rotular certos grupos como subversivos, 

perigosos e problemáticos, não faz parte apenas de um contexto maior de culpabilização da 

vítima, como as torna vítimas invisíveis, na medida em que a sociedade não se importa com a sua 

vitimação. O autor diz, ainda, que a rotulagem e consequente invisibilidade da vítima propicia o 

uso de justificações e racionalizações que legitimam a hostilidade que lhe é dirigida. 

Partindo-se do reconhecimento da prática social de hierarquização e diferenciação das 

vítimas, é interessante apontar para a Crença do Mundo Justo, que se coloca como um argumento 

de rejeição para determinadas vítimas. Este discurso parte do pressuposto de que as pessoas 

necessitam de acreditar que o mundo é justo (Correia e Vala, 2003) e que, por isso, existe um 

certo equilíbrio. Este equilíbrio diz respeito à dicotomia entre pessoas boas e pessoas ruins, e à 

ideia de que coisas boas acontecem com pessoas boas e, em oposição, coisas ruins acontecem 

com pessoas ruins. A citada definição parte da perspetiva de que devem existir critérios de 

merecimento tanto dos acontecimentos danosos, quanto daqueles considerados aprazíveis, e, 

portanto, à vítima ideal são reservados os episódios bons, enquanto que a vítima não ideal é vista 

como merecedora da sua vitimação (Moreno, 2014, p. 357). 

A Crença no Mundo Justo qualifica as ações e características da vítima de acordo com o 

resultado, de tal forma que, se o evento for ruim, a pessoa é ruim, e, assim, mantém-se o 

equilíbrio e o mundo é sempre justo (Moreno, 2014, p. 357). Quando sucedem acontecimentos 

injustos, criam-se estratégias irracionais de rejeição ou desvalorização da vítima, uma vez que a 

vitimação de uma pessoa considerada “inocente” ameaça a citada crença e o equilíbrio entre 

“justo” e “injusto”. Perante isto, a sociedade passa a negar ou a reinterpretar os acontecimentos, 
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sendo que, neste último caso, o comportamento da vítima é reavaliado, atribuindo-se-lhe 

responsabilidade moral ou comportamental para manter o sentimento de justiça (Correia e Vala, 

2003, p. 343). 

O reconhecimento social da pessoa como vítima tem o condão de atribuir-lhe não apenas 

o status social efetivo de vítima, mas todo o apoio e o reconhecimento que advém desta etiqueta. 

Neste processo inclui-se a compaixão. Collins, Cooney e Garlington (2012, p. 254) asseveram 

que a compaixão é uma virtude que se define pela participação no sofrimento alheio, sendo esta 

uma forma de simpatia pela dor e tristeza de outrem. O sofrimento é sempre apontado como uma 

patologia social, um indicador de que a sociedade não está operando como deveria, por isso a 

compaixão demonstra o pesar pela existência do sofrimento. A citada virtude é considerada um 

sentimento ancestral do ser humano, que, natural e espontaneamente, sente piedade pelos demais 

(Gracia, 2018), estando associada não apenas à tradição cristã, mas a outras religiões, como o 

Budismo, por exemplo (Collins, Cooney e Garlington, 2012). 

A retórica aristotélica argumenta que a estrutura cognitiva da compaixão assenta em três 

pensamentos: a crença de que o sofrimento deve ser sério (e não trivial), a ideia de que a pessoa 

que experiencia o sofrimento não deve ser ela mesma a causadora do seu infortúnio e, por último, 

a identificação, da pessoa que sente a compaixão com o sofrimento da vítima. O primeiro 

pensamento está assente na premissa de que a situação tem importância para o vitimado, ou seja, 

a compaixão se preocupa com o valor, o significado do evento, por isso, ele não pode ser trivial. 

Neste sentido, destacam-se alguns acontecimentos como morte, debilidade física, maus tratos e 

agressão física (Nussbaum, 1996). 

A segunda reflexão diz respeito à culpabilidade da vítima; para que a virtude da 

compaixão aflore, a vítima não pode ter contribuído para a sua desfortuna. Neste sentido, 

Nussbaum (1996) evidencia que a vítima que sofre por sua própria culpa inspira censura e 

atribuição de culpabilidade por parte da sociedade, e não piedade. E, de forma contrária, as 

pessoas que atraem para si sentimentos como a compaixão são aquelas em que se acredita que a 

pessoa não teve culpa pela perda sofrida. Nestes casos, para que se tenha piedade do indivíduo 

vitimado o seu suplício deve ser desproporcional ao erro. Em suma, o apelo à compaixão está 

diretamente relacionado com a afirmação da inocência da vítima.  

O terceiro pensamento aristotélico baseia-se na potencial identificação das pessoas com a 

vítima, argumento que Nussbaum (1996) chama de “julgamento de possibilidades semelhantes”. 
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Assim, a piedade está reservada às desventuras que as pessoas vislumbram poder sofrer ou, ainda, 

que possam recair sobre alguém que lhes é próximo, por exemplo, um familiar ou amigo. Nesta 

perspetiva, as situações que inspiram compaixão são aquelas em que a sociedade ou algum grupo 

de indivíduos se consegue identificar com o infortúnio alheio e o significado deste sofrimento vai 

ser estimado pelas pessoas a partir da conceção de como seria viver aquela situação e suportar as 

consequências daquela vitimação. 

Neste sentido, toda a compaixão é, na sua base, uma autocompaixão, na medida em que as 

emoções que temos pelo outro são inspiradas nos sentimentos que conseguimos compreender 

como potencialmente aplicáveis à nossa realidade (Gracia, 2018, p. 88). Em suma, uma pessoa 

para nutrir por outra o sentimento de piedade deve ter consciência do sofrimento da vítima, 

reconhecer a sua vitimação como injusta e, perante isto, experienciar o impulso de dar uma 

resposta ao infortúnio vivido por esta (Gracia, 2018). Quando não for possível verificar a citada 

estrutura da compaixão pode-se desenvolver emoções como a mera curiosidade, indiferença, ou, 

até mesmo, hostilidade. Como consequência da insensibilidade da sociedade, esta não terá em 

conta se as suas atitudes aumentam ou atenuam o sofrimento da vítima (Nussbaum, 1996). 

No caso da prostituta, esta é um ator social que não costuma suscitar em torno de si 

sentimentos como a piedade, porque, para além de não cumprir os requisitos da vítima ideal, 

também não se enquadra na estrutura da compaixão aristotélica. Apesar de muitas vezes padecer 

de sofrimentos que poderiam ser identificados como relevantes, existe a dificuldade de lhe 

atribuir o status social de vítima de determinados crimes, nomeadamente aqueles cujo bem 

jurídico é a dignidade e integridade sexuais. Somado a isto, conforme se irá tratar em capítulo 

próprio, a prostituta é percebida como alguém que contribuiu ou facilitou de alguma forma para o 

seu próprio sofrimento. E, finalmente, as circunstâncias da vitimação dessas mulheres, em função 

da sua atividade sexual considerada desviante, não geram identificação por parte da sociedade, de 

forma que os indivíduos não são capazes de se reconhecer no sofrimento delas e de pensar que 

aquela desventura poderia ocorrer consigo. Dito isto, pode-se dizer que o sofrimento das 

prostitutas não é considerado indiscutível e imerecido ao ponto de estas serem consideradas 

vítimas ideais e, por isso, não inspiram a compaixão social (Gracia, 2018, p. 91). 
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Capítulo V: Construções ideológicas das agressões sexuais e físicas às prostitutas
73

.  

 

Bush (2002) entende que a cultura da violência ligada à mulher é aprendida, até 

determinado nível, por todos os homens, todavia, alguns deles aceitam esses valores de apoio ao 

estupro e a outros atos violentos e internalizam-nos. A partir do momento em que este 

pensamento faz parte do indivíduo, este vai utilizar as neutralizações para atenuar o seu 

comportamento e, assim, manter a autoimagem de “boa pessoa”, de “cidadão exemplar”. 

A violência perpetrada contra as prostitutas aciona, frequentemente, mecanismos de 

justificação dos atos delituosos, como crimes sexuais e físicos, perpetrados contra estes atores 

sociais, que acionam construções ideológicas que estão na base desta violência dirigida a estas 
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 Neste capítulo nos referimos somente às prostitutas, excluindo os prostitutos e transexuais. As racionalidades que 
legitimam atos de hostilidade e violência contra a prostituta podem ser, pelo menos em parte aplicadas de maneira 
genérica aos prostitutos e transexuais. Todavia, algumas das justificativas trazidas aplicam-se apenas às mulheres, já 
que estas racionalidades têm na base papéis de género (masculino x feminino). Ademais, os citados autores 
mencionam as técnicas de neutralização direcionadas, apenas, às prostitutas e, são, portanto, silentes quanto aos 
prostitutos e transsexuais.   
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mulheres. Estas racionalidades parecem não ter sido, ainda, superadas no tocante às mulheres em 

geral, mas são aplicadas com maior incidência quando as vítimas são prostitutas (Bush, 2002). 

Em relação à construção dessas racionalidades, Sykes e Matza (1957), ao tratar da 

delinquência juvenil, prelecionam que é improvável que haja alguém totalmente imune às normas 

de conformidade impostas pela ordem social dominante, e que o indivíduo está, pelo menos, 

parcialmente comprometido com estas regras, já que, ainda crianças, estes internalizam as 

demandas por conformidade; é justamente neste conflito entre as normas e o comportamento 

antissocial que surgem as técnicas de neutralização. Estes autores apontam que estas técnicas são 

uma forma do ofensor manter o comportamento desviante, ao mesmo tempo em que protege a 

sua autoestima e reputação social (Sykes e Matza, 1957, p. 666). 

A neutralização pode ocorrer sob o argumento de que a injustiça não é errada em 

determinadas circunstâncias, assim a iniquidade não é interpretada como tal, mas como uma 

forma de retaliação ou punição justa, na medida em que a citada neutralização transforma a 

vítima em merecedora da sua vitimação (Sykes e Matza, 1957, p. 668). 

Sykes e Matza (1957, p. 668) agrupam as citadas racionalidades em cinco grandes tipos: 

(a) a negação de responsabilidade do agressor; (b) a negação do prejuízo; (c) a negação da vítima; 

(d) “a condenação dos condenadores”; (e) o apelo à lealdade maior. Destas nos interessa, para 

efeito de estudo, apenas, a negação do prejuízo e a negação da vítima. A primeira classificação 

baseia-se na crença de que o comportamento do delinquente não causa grande prejuízo à vítima. 

Já no outro tipo, o ofensor aceita a responsabilidade por suas ações desviantes e está disposto a 

admitir os prejuízos advindos da sua atuação, mas, de acordo com as circunstâncias, o sofrimento 

da vítima não é considerado errado, de forma que o prejuízo daquele que é vitimado não é de 

facto um prejuízo; a negação da vítima, no seu modo mais extremo, transforma-a numa pessoa 

que mereceu o dano suportado. Vale dizer que esta última racionalidade está alinhada com os 

discursos de culpabilização da vítima (blaming the victim), em que a culpa do crime é atribuída à 

vítima, de forma total ou parcial (Pam, 2019). 

Os autores Suarez e Gadalla (2010), Bush (2000), Coston e Ross (1998) e Miller e 

Schwartz (1995) identificam quatro tipos de argumentos centrais de culpabilização da vítima: (a) 

as “prostitutas não merecem o status de vítima de determinados crimes; (b) a crença de que 

“nenhum mal foi feito”; (c) as “prostitutas merecem a violência que lhes foi causada”; (d) “todas 
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as prostitutas são iguais”. Vale dizer que as letras (a) e (c) podem ser identificadas, na teorização 

de Sykes e Matza como negação da vítima e a (b) é a negação do prejuízo.  

 
 

Mito do estupro e a construção do argumento de que “prostitutas não merecem o status 

de vítima de determinados crimes”.  

 

Um dos argumentos justificadores é aquele que não atribui às prostitutas o status de 

vítimas de alguns crimes, como os de agressão física e sexual. Esta conceção figura dentro da 

lógica do mito do estupro.  

Burt (1980, p. 217) refere que o mito do estupro (rape myth) é uma crença construída com 

base em pensamentos estereotipados, preconceituosos e falsos sobre o estupro, sobre as suas 

vítimas e os seus agressores, de maneira que pode ser visto como uma reunião de atitudes e 

argumentos que visam justificar a violência sexual dirigida à mulher. Alguns destes argumentos, 

segundo o autor, são os de que “só garotas ruins são estupradas”, “pediu” para ser estuprada (com 

base na sua atitude)”, ou que estupradores são “ninfomaníacos e insanos”. 

Sobre este fenómeno, Payne et al (1999, p. 28) sinalizam que este discurso foi criado 

para, simultaneamente, culpar a vítima pelo estupro (blaming the victim), absolver o agressor e 

justificar ou minimizar a agressão. Nesse sentido, Monto e Hotaling (2001) argumentam que, por 

detrás deste discurso, não está apenas o “comportamento psicopatológico” de alguns homens 

doentes, na medida em que este é um fenómeno sociocultural que vai dar suporte e justificativa a 

um vasto conjunto de comportamentos violentos dirigidos às prostitutas. 

Este mito ainda se aplica nas sociedades atuais e desloca a culpa do agressor para a 

vítima, constituindo, segundo Suarez e Gadalla (2010), um mecanismo que permite a perpetuação 

não apenas do estupro, mas de outras condutas abusivas contra as mulheres. Em relação às 

ofensas sexuais e físicas contra prostitutas, tem-se que esse mecanismo é acionado de forma 

muito mais prevalente, difundida e aceite, do que em relação às outras mulheres (Miller e 

Schwartz ,1995, p. 7). 

A crença de que a prostituta não é uma vítima real induz a perceção, por alguns 

indivíduos, de que não é moralmente censurável o agir agressivo contra esses atores sociais 

(Miller e Schwartz, 1995). Os argumentos que defendem ou que não censuram o estupro de 
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prostitutas referem-se a estas como sendo de propriedade pública, baseando-se na premissa de 

que as mulheres que fazem sexo com diversos parceiros, estão, pelo seu comportamento, 

anuindo, implicitamente, o consentimento sexual com qualquer homem (Miller e Schwartz,1995). 

Scully (Scully citado em Miller e Schwartz, 1995), num estudo americano baseado numa amostra 

de sujeitos condenados e encarcerados por crimes sexuais, destaca a conceção dos presos de que 

as “garotas boas”
74

 não são vítimas desse tipo de crime. Este pensamento acima pode ser 

resumido numa frase: as prostitutas não são vistas como vítimas de estupro (Farley, 2003). 

 Miller e Schwartz (1995) comparam os discursos ligados às praticantes do sexo e com as 

conceções, igualmente opressoras, aplicáveis às mulheres casadas, concluindo que o mecanismo 

de pensamento é semelhante; enquanto que a mulher casada não é vista como vítima de estupro e 

outros crimes sexuais perpetrados pelo marido por uma questão ligada ao domínio do corpo da 

mulher sobre o homem, a prostituta também não é considerada vítima desse tipo de crime, porque 

pratica atos sexuais com vários homens, e, nesse sentido, é considerada propriedade pública, não 

havendo, portanto, mal em praticar algum ato sexual contra a vontade da mesma. 

Ainda no que diz respeito aos discursos de apoio à violência contra as prostitutas, há 

também a tese de que as prostitutas não podem ser estupradas em certas condições; se a prostituta 

concordou com a troca pecuniária por sexo, ela abdicou do direito de recusar qualquer situação. 

Por sua vez, quando o homem compra o serviço sexual, ele pode desfrutar do corpo da prostituta 

como sendo de sua posse, logo o cliente pode fazer o que quiser porque ele pagou (Miller e 

Schwartz, 1995). 

 
 

Nenhum mal foi feito 

 

A crença de que nenhum dano foi causado, tal como os outros argumentos, baseia -se no 

facto de que a prostituta não poder ser agredida sexualmente, em função do número de parceiros 

com que a mesma pratica atividades sexuais. De acordo com esta lógica, quanto maior a 

experiência sexual que a mulher tem, menor é o dano causado pelo estupro (Miller e Schwartz, 
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 Scully usa o termo “garotas boas”, do inglês “good girls”, para se referir a mulheres cuja conduta moral é 
considerada adequada segundo os parâmetros sociais. Este termo figura no imaginário social dos EUA e tem origem 
desconhecida; normalmente é usado em oposição ao termo garotas más, ou do inglês “bad girls”, que são aquelas 
mulheres consideradas com má reputação.  
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1995). Assim, a preservação da integridade e dignidade sexual da mulher, no caso específico da 

prostituta, dependeria dos hábitos sexuais socialmente construídos como compatíveis com o 

comportamento de uma mulher considerada normal; de modo que, quanto mais uma mulher se 

afasta da conceção moral e sexual que lhe é imposta socialmente, menor será o mal que lhe 

infligido.  

 

As prostitutas merecem o mal praticado contra elas.  

 

O argumento de que as prostitutas merecem o mal praticado contra elas parte do 

pressuposto de que aquelas são, de alguma forma, responsáveis pela sua própria vitimação. Este 

tipo de discurso está focado na culpabilização da vítima (blaming the victim), uma vez que, neste 

contexto, as suas vulnerabilidades não são importantes; o que se sobressai é a ideia de que esta 

provocou, ou facilitou a ofensa, e, portanto, passa da condição de vitimizada para 

responsabilizada pelas injustiças que lhe ocorreram (Coston e Ross, 1998). 

Miller e Schwartz (1995, p. 14) reconhecem a existência de um discurso que defende que 

as prostitutas merecem a violência que lhes é direcionada, porque aquelas são desviantes, 

principalmente por violarem a expectativa sexual de género, e, por isso, geram revolta e 

indignação moral em torno de si. 

Dentro deste argumento de que as prostitutas merecem o mal que lhes é infligido está o 

entendimento de que elas desempenham uma atividade sexual e, por isso, estão mais expostas a 

crimes sexuais. Outra questão reside na visão de que elas se colocaram nesta situação de risco, e, 

sendo a prostituição uma escolha consciente, a prostituta conhecia os perigos da atividade. Neste 

prisma, não pode a prostituta ter status de vítima se foi a mesma que, voluntária e 

conscientemente, se expôs ao risco de vitimação. 

Diane Richardson e Hazel May (1999, p. 312) asseveram que, quando uma pessoa 

frequenta lugares reconhecidos como violentos, ou quando não segue as regras de segurança 

esperadas, implicitamente, poderá ser-lhe atribuída responsabilidade pela sua vitimação. Estes 

autores salientam, ainda, que este processo está pautado pelas questões de género, já que as 

mulheres são mais propensas a serem culpabilizadas do que os homens, por se colocarem de 

maneira vulnerável face à violência. Desta conceção de que mulheres são mais frágeis resulta 

uma expectativa maior para que elas modifiquem o seu comportamento em contextos sociais 
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associados à violência, de modo a evitarem ser vitimadas. No caso dos crimes sexuais essas 

atitudes de evitamento podem traduzir-se, por exemplo, em não frequentar determinados lugares 

em determinados horários, não usar roupas provocantes e não interagir com pessoas estranhas. 

 
  

 

Todas as prostitutas são iguais 

 

De acordo com Miller e Schwartz (1995), uma outra conceção parte do pressuposto de 

que todas as prostitutas são iguais, todas apresentam as mesmas características, e, neste sentido, 

vitimando uma, é possível vitimar outras, já que todas elas pertencem a uma categoria 

estigmatizada. É a partir desse ponto de vista que alguns agressores escolhem uma prostituta para 

agredir, como forma de vingança em relação às outras, ou, ainda, na perspetiva do discurso de 

ódio, resolvem atingir uma prostituta, porque essas mulheres, de uma maneira geral, merecem o 

mal que lhes é causado. 

 

 

Parte B - Estudo empírico 

 

Capítulo VI: Metodologia 

 

1. Objeto de estudo e sua relevância 

 

A temática abordada partiu do olhar da sociedade em relação à prostituição, às prostitutas 

do sexo feminino e à sua vitimação no tocante aos crimes sexuais e de agressões físicas. Mais 

especificamente, tencionou-se compreender a construção social das prostitutas mulheres adultas 

no imaginário masculino, aferindo as suas atitudes, juízos de valores, sentimentos e opiniões em 

relação às prostitutas e à prostituição. 

Dentro deste universo, demos centralidade à atribuição do status social de vítima, de 

modo a perceber se este rótulo é negado ou concedido às prostitutas nos casos de violência física 

ou sexual. Desenvolveu-se a citada conceção à luz dos ensinamentos vitimológicos, em especial 

os inseridos no conceito de vítima ideal desenvolvido por Nils Christie (1986). Também foi 
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central neste estudo, observar se as impressões sociais coletadas sobre as prostitutas e sobre a 

prostituição refletem alguns dos discursos justificadores da violência ou hostilidade contra a 

prostituta.  

Inicialmente, pretendia-se dar enfoque a uma categoria específica de prostitutas, as de 

Rua, por um lado, porque a vitimação dessas é mais extensa e de maior intensidade em relação às 

prostitutas indoor (Church, 2001)
75

, e, por outro lado, porque esta forma de prostituição acaba 

por estar em maior evidência e ser mais próxima da vida da sociedade do que a prostituição que 

ocorre indoor. Todavia, optou-se por não dar centralidade à prostituta de rua para que os 

entrevistados pudessem falar livremente dos tipos de prostituição que conheciam, aproveitando, 

deste modo, as diferentes experiências e representações.  

A escolha da prostituição feminina, em detrimento da masculina, deu-se porque a primeira 

é mais numerosa
76

, visível e mais enraizada no imaginário social (Vanwesenbeeck, 2013). A 

escolha do imaginário masculino justifica-se pelo facto dos estudos consultados apontarem para 

um maior consumo da prostituição por parte da população masculina. 

 

2. Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo geral da presente pesquisa consistiu, então, em descobrir as atitudes e opiniões 

dos homens adultos em relação à prostituição e às prostitutas mulheres. Pretendeu-se, desse 

modo, aferir se a prostituta é vista socialmente como vítima ou não vítima de determinados 

crimes, como lesões corporais e crimes sexuais, bem como perceber se as justificações usadas 

para transferir a culpa do agressor para a vítima (blaming the victim), no contexto da prostituição, 

foram também acolhidas e internalizadas pela população masculina. 

Quanto aos objetivos específicos, procurou-se perceber: 

 (a). As perceções e atitudes da população masculina adulta em relação à prostituta e à 

prostituição. 
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 Em uma pesquisa realizada na Escócia, 81% (93 de 115) das prostitutas outdoor da amostra reportaram terem sido 

vitimadas por seus clientes, versus 48% indoor (60 de 125) (Church, 2001:524). 
76

 De acordo com Vanwesenbeeck (2013), este cenário tem vindo a modificar-se ao longo dos anos e já é possível 
vislumbrar algumas pesquisas que apontam para um número maior de prostitutos em algumas localidades, como, por 
exemplo, 2% dos homens holandeses, entre 12 a 25 versus 1% de mulheres do mesmo grupo e 2/3 dos 3,5% de 
adolescentes, nos EUA, são homens (Vanwesenbeeck, 2013, p. 12). 
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(b). Se às prostitutas é atribuído (ou não) o status social de vítima de determinados 

crimes, como os de violência física e sexual. 

 (c). Se as atitudes e opiniões em torno da mulher prostituta refletem alguns dos discursos 

justificadores da violência ou hostilidade que lhes são direcionadas. 

(d). Se existem diferenças entre homens que já utilizaram os serviços de prostituição 

daqueles que não tiveram contacto com o fenómeno. 

 

3. Amostra 

 

Com vista a responder às questões colocadas, construiu-se uma amostra não 

probabilística, comporta por catorze homens adultos. Numa primeira fase, e com vista a facilitar 

o acesso aos sujeitos do estudo, utilizou-se uma amostra por conveniência, selecionando-se 

indivíduos fáceis de aceder e que estivessem disponíveis para serem entrevistados, sendo que esta 

ferramenta foi usada para ter acesso ao participante E1, e, num segundo momento, aos 

participantes E6, E7 e E8. Recorreu-se, também, à técnica de bola de neve, em que se solicitou 

aos entrevistados que sinalizassem outros indivíduos que pudessem ser parte deste estudo, sendo 

que os demais participantes foram obtidos usando este procedimento. 

Na época da recolha de dados os entrevistados tinham entre 18 a 70 anos, sendo a média 

de idade de 37,71 anos. A maior parte da amostra relatou ter estudado até concluir a licenciatura 

(n = 6) ou o Ensino Secundário (n = 6), enquanto que apenas dois entrevistados disseram ter 

concluído somente o Ensino Básico. Em relação às profissões relatadas, apenas cinco ocupam 

cargos cujo ordenado seria compatível com os ganhos auferidos pela classe média brasileira
77

, 

sendo eles E2, E3, E4, E9 e E10, os demais ou são estudantes (E1, E5, E11, E12)
78

, ou ocupam 

cargos cujo ordenado é inferior a dois mil reais (E6, E7, E8, E13 e E14)
79

 
80

. No que diz respeito 
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 Para efeitos de se estabelecer quem compõe a classe média brasileira, usou-se a tabela de renda da população feita, 
em 2012, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do Governo Federal, que diz que a classe média aufere até 
dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e a classe média alta recebe até quatro mil e setenta e seis reais de 
ordenado. 
78

 Os estudantes relataram não trabalhar e são, portanto, sustentados por parentes. Apenas um deles, E5, reportou ser 

estagiário, mas também conta com o auxílio da família para prover as necessidades básicas, como moradia, 

alimentação e educação. 
79

 Para que os entrevistados não ficassem constrangidos com perguntas como “qual é o seu ordenado”, optou-se por 

indagar apenas qual profissão esses exerciam e até qual ano estudaram. No Brasil, as classes socioeconómicas são 
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ao status de relacionamento, a maior parcela da amostra disse ser casado (n= 5) ou solteiro (n= 

5), seguido de namorando (n= 3) e em uma União Estável (n=1). 

A maioria dos participantes se autodenominaram brancos (n = 8), seguidos por pardos (n 

= 4) e negros (n = 2). O critério utilizado para definir a etnia dos inquiridos foi o autorrelato do 

entrevistado feito a partir da pergunta “como se autodenominada, por exemplo, branco, negro ou 

pardo”. Esta conceção brasileira faz parte da classificação oficial do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
81

 e é constituída por cinco categorias: preto, pardo, branco, 

amarelo e indígena. 

Sobre o quesito religião, a extensa maioria da amostra relatou ser “importante” ou “muito 

importante” (n = 11), e três entrevistados se disseram ateus. Dentre os que valoram a religião 

como algo positivo, cinco relatam frequentar com assiduidade, quatro dizem comparecer em 

cultos religiosos, porém não souberam estimar a frequência, e dois reportaram não frequentar. 

Em relação à autoatribuição de uma religião, a maioria dos entrevistados relataram ser católicos 

(n=4) ou evangélicos (n=4), seguidos dos participantes que dizem não possuir orientação 

religiosa (n=2). 

No tocante ao contacto com prostitutas, a extensa maioria da amostra reportou já ter 

frequentado um espaço destinado à prostituição (n=12), e um número bem menor relatou ter tido 

uma experiência de índole sexual com uma prostituta (n=4). Nove participantes negaram ter 

qualquer conduta sexual com uma prostituta e um entrevistado – E8 - não quis responder à 

pergunta. Embora não tenha funcionado como um critério orientador da construção da amostra, 

procurou-se identificar, dentro desta amostragem, homens que já utilizaram este serviço, como 

clientes primários e/ou clientes frequentes, e, com isso, comparar as opiniões dos utilizadores e 

dos não utilizadores. 

Identificou-se que a maior parte da amostra (n=10) procura ou assiste a algum tipo de 

material pornográfico através da partilha de vídeos pelo Whatsapp ou em sites de vídeos ou 

                                                                                                                                                              
bem marcadas, e podem ser estratificadas em seis: os ricos (no topo da pirâmide social), a classe média alta, a classe 

média, classe média baixa, pobres e pessoas que estão abaixo da linha da pobreza in Secretaria de Edução de 

Pernambuco.  
80

 Nota-se que no Brasil a classe média (alta, média e baixa) costuma ter ensino superior e cargos cuja exigência seja 

ter um diploma universitário. 
81

 IBGE. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html. 

Acesso em: 6 de outubro de 2019, às 23h41. 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
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webcam especializados em conteúdo adulto, sendo o sobredito aplicativo o canal mais utilizado 

para tal (n=9), seguido dos sites especializados em pornografia (n=7) e sites de webcam com 

conteúdo adulto (n=1). No tocante ao recebimento e reencaminhamento desses materiais no 

Whatsapp, constatou-se que nove participantes recebem esses vídeos via este aplicativo, porém 

somente quatro deles referiram reencaminhar estes conteúdos para outras pessoas. 

Em relação ao uso da internet ou de aplicações de telemóveis para se ter encontros 

sexuais, todos os entrevistados negaram a citada utilização, sendo que alguns alegaram (n=8) que 

já fizeram ou fazem uso de aplicativos de relacionamento para conhecer pessoas, e não, 

necessariamente, para terem encontros com finalidade sexual. Da mesma forma, todos os 

inquiridos negam a contratação de serviços sexuais pagos, como serviço de webcam e sexo 

telefónico. 

 

4. Métodos e instrumentos de recolha de dados 

 

Para atingir os objetivos pretendidos com esta dissertação, fez-se uso de uma abordagem 

qualitativa e da entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados. Esta última 

ferramenta foi escolhida porque entendeu-se que esta permite aos entrevistados tomarem diversos 

direcionamentos, e, também, os incentiva a partilhar os seus sentimentos, pensamentos e 

experiências acerca do objeto de estudo. Esta flexibilidade também permitiu que o entrevistador 

explorasse eventuais tópicos que surgidos ao longo da entrevista. 

Outra técnica de recolha de dados usada foi a observação, que nos permitiu ter acesso às 

perceções visuais e auditivas dos entrevistados. Em relação ao primeiro aspeto, registrámos e a 

analisámos a fisionomia, bem como a expressão facial e corporal dos participantes nos diferentes 

momentos da entrevista, atribuindo-lhes significado sempre que possível. No tocante às 

perceções auditivas, registraram-se as impressões sobre a fala desses indivíduos, o seu eventual 

gaguejar, os silêncios e as hesitações (Flick, 2002, p.138). 

Como instrumento de registro no cenário da pesquisa utilizaram-se as notas de campo e o 

diário de investigação. Em relação ao primeiro, atentou-se para os elementos fundamentais 

relativos às falas do entrevistado e às informações obtidas durante a entrevista, assim como 

procedeu-se as anotações das impressões obtidas no campo. Da mesma maneira, também foi 
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utilizado o diário de investigação para registro e reflexão da pesquisa como um processo, bem 

como, com o intuito de documentar a abordagem do terreno, eventuais problemas relativos ao 

acesso à amostra, as experiências e o contacto com os entrevistados (Flick, 2002, pp.171-173). 

Na construção do guião de entrevista, utilizaram-se as perguntas de dois estudos 

americanos como referência e inspiração, a pesquisa de Busch et al. (2002, p.1103) e de Brehman 

(2010, p.19). O primeiro foi um estudo realizado com uma amostra de encarcerados pelo crime 

de solicitação (contratação de prostitutas) e o segundo com jovens estudantes de uma 

Universidade de Nevada, sendo que ambos objetivavam tratar da visão do cliente em relação à 

prostituta. Nestas pesquisas, indagou-se sobre atitudes, comportamentos e crenças sobre a 

prostituta e a prostituição, e, por isso algumas destas perguntas foram adaptadas para a 

abordagem qualitativa e passaram a integrar o guião de entrevista desta dissertação. 

A primeira entrevista - E1- é considerada um pré-teste do guião e objetivou encontrar 

perguntas que apresentavam problemas na sua estrutura, bem como permitiu à entrevistadora 

adquirir maior familiaridade coma dinâmica da entrevista semiestruturada. Assim, após o pré-

teste uma pergunta teve a sua redação alterada em relação ao guião original e outros 

questionamentos foram adicionados a este. A pergunta do guião definitivo “Você acha que a 

prostituição deveria ser proibida?” era, inicialmente, “No Brasil, a prostituição é, em si, uma 

atividade permitida, mas a exploração da mesma por Cafetões (chulos) não o é. Como você acha 

que as leis deveriam lidar com a prostituição?”. Esta inquirição teve que ser alterada, pois 

entendeu-se que a mesma era demasiado longa, complicada e parecia exigir dos entrevistados um 

conhecimento mais técnico, facto que fez com que E1 se sentisse intimidado para responder. 

Dentre as indagações acrescentadas após o pré teste estão perguntas sobre quais seriam os 

efeitos para o casamento da procura da prostituição por homens casados, se o entrevistado já 

contratou serviços sexuais pagos pela internet ou vias análogas e se o inquirido poderia dar 

exemplos de alguma atividade sexual que considera prostituição. 

Ainda em relação ao pré teste, a entrevistadora observou que este foi importante para 

identificar, na fala do entrevistado, quando era necessário intervir e estimular para que este 

respondesse às perguntas, por exemplo com as follow up questions, e quando o entrevistador 

devia seguir adiante com o guião de entrevista. Neste sentido, aquando da transcrição da 

entrevista-teste, a entrevistadora percebeu que perdeu algumas oportunidades de encorajar o 

entrevistado a responder algumas perguntas, problema estes que foi corrigido nas demais 
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entrevistas. Observa-se com isto, que a primeira entrevista é menos rica e carece de um pouco de 

fluidez em relação às que se seguiram. 

Em relação ao uso da pornografia, no momento da análise de dados, percebeu-se que a 

pergunta feita aos entrevistados poderia gerar ambiguidade. Foi indagado aos participantes se eles 

recorriam a este tipo de conteúdo, todavia os entrevistados entenderam o verbo recorrer como a 

conduta ativa de procurar por pornografia em sites ou outros canais, quando, na verdade, se 

tencionava saber se eles faziam uso de conteúdo pornográfico, por exemplo, se assistiam a 

vídeos. Assim, alguns participantes reportaram não procurar ativamente estes materiais, mas 

recebiam e assistiam a vídeos desta natureza, normalmente repassados pelo aplicativo de 

mensagens Whatsapp. Por isso, para sanar uma possível ambiguidade na interpretação desta 

pergunta considerou-se o uso de conteúdos pornográficos, englobando tanto a conduta ativa de 

recorrer aos citados materiais, quanto o receber e assistir os vídeos pornográficos. Vale dizer que, 

no Brasil, é bastante comum os homens receberem este conteúdo através do citado aplicativo, 

tanto que alguns homens da amostra, E3 e E4, por exemplo, não acham necessário procurar por 

vídeos e fotos de sexo, uma vez que eles têm acesso a estes sem ter que, necessariamente, ir a 

sites especializados na internet. Pelo mesmo motivo, a pergunta sobre a frequência em que os 

entrevistados recorriam a pornografia foi relativizada, uma vez que não foi indagada a 

periodicidade com que os inquiridos recebem este tipo de conteúdo pelo citado aplicativo. 

Outro ponto importante é a perceção de que esta investigação envolve perguntas 

perturbadoras. Foddy (1996, p.132) entende que os questionamentos que são considerados 

constrangedores, são, portanto, assuntos privados, estigmatizantes ou sensíveis, cuja 

exteriorização gera desconforto aos inquiridos e medo de serem socialmente rejeitados. As 

práticas sexuais dos entrevistados formam uma temática de difícil articulação, uma vez que se 

traduzem em perguntas potencialmente perturbadoras, que causam desconforto nos entrevistados. 

Tendo isto em mente, foram implementadas algumas técnicas para minimizar este efeito nos 

entrevistados, como a diminuição da proximidade psicológica em alguns questionamentos, 

deixando o entrevistado relatar a experiência de alguém que conhece
82

, a construção de perguntas 

mais abertas no guião de entrevista, de modo a diminuir a especificidade da informação pedida 

                                                 
82

 Objetivou-se diminuir a proximidade psicológica na pergunta sobre a iniciação sexual de jovens através da 

prostituição. Durante esta pergunta a entrevistadora perguntava se o entrevistado conhecia alguém que já havia 

passado por aquilo.  
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aos participantes, e a ordenação do guião, tendo em conta que as perguntar perturbadoras não 

foram colocadas na primeira parte do guião. Mesmo assim, alguns inquiridos manifestaram 

algum embaraço, em particular, o entrevistado E8, que não respondeu todas a todas as perguntas 

relacionadas com o contacto com estabelecimento de prostituição e com as experiências sexuais 

com prostitutas. 

Por fim, vale dizer que a reflexibilidade foi considerada como um instrumento norteador 

desta investigação, uma vez que a investigadora refletiu continuadamente sobre as suas decisões 

e ações enquanto elementos suscetíveis de impactar no resultado da pesquisa. Berger (2015, 

p.220) entende que a reflexibilidade é o processo de diálogo interno e o conhecimento e 

reconhecimento continuado de que o entrevistador está sempre a afetar o processo e o resultado 

da pesquisa e, por isso, as características pessoais deste influenciam no andamento do estudo. 

Neste sentido, nenhuma investigação está livre das inclinações, suposições e preconceitos do 

investigador. 

Com base nisto, compreendeu-se que ser uma investigadora mulher a presidir uma 

investigação cuja amostra é composta por homens e cujo o tema está imerso em perguntas 

sensíveis exige que se esteja constantemente a refletir sobre este processo, bem como a 

desenvolver as estratégias metodológicas adequadas a reduzir, sempre que possível, este impasse, 

por isso o diário de pesquisa é uma importante ferramenta para auto supervisão (Berger, 2012, 

p.229). Dito isto, percebeu-se que o facto da pesquisadora ser uma mulher podia afetar a 

disposição dos entrevistados em partilhar algumas informações e experiências, fazendo com que 

eles não se sentissem muito à vontade ao responder, para uma mulher, os questionamentos de 

natureza sexual. 

Finalmente, faz-se necessário evidenciar que, nesta pesquisa, seguiu-se o compromisso 

ético de produzir um saber científico sem causar dano e sempre atento ao valor norteador, que é a 

dignidade humana. No tratamento dos dados, protegeu-se as informações dos participantes, 

respeitando o sigilo das informações e o anonimato dos inquiridos. Pediu-se que estes assinassem 

o termo de consentimento informado, documento que os instruía sobre o objeto e o objetivo do 

estudo, sobre o direito ao sigilo e ao anonimato, e, ainda, sobre a possibilidade de interromper ou 

cessar a entrevista a qualquer momento. Após a assinatura do termo, perguntou-se aos 

entrevistados se eles compreendiam as informações constantes deste documento e se possuíam 

alguma dúvida sobre a citada pesquisa que precisasse de ser clarificada. Após a recolha de dados, 
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ainda respeitando este compromisso ético, optou-se por fazer uso da identificação numérica E1, 

E2, E3... para se referir aos participantes e, com isso, garantir-lhes o anonimato. Finalmente, 

cuidou-se do armazenamento seguro dos áudios e das transcrições. 

 

5. Procedimentos de análise de dados 

 

Depois da transcrição integral das entrevistas, desenvolveu-me uma primeira etapa de 

familiarização com o material, sustentada por uma leitura extensiva de todas as entrevistas, por 

forma a procurar obter um panorama conjunto das respostas, com vista à identificação de ideias 

centrais, em conjugação com os tópicos do guião de entrevista e com as questões de investigação. 

Esta etapa foi importante para perceber que as falas dos entrevistados estavam carregadas de 

contradições e, por isso, precisavam de ser analisadas de maneira mais profunda. 

A partir disto, seguiu-se a criação de códigos que pudessem organizar os dados em 

unidades temáticas, com vista a aproveitar o melhor possível os dados recolhidos, e a maximizar 

a sua relevância teórica. No caso desta pesquisa, criaram-se 14 categorias e 15 subcategorias, 

conforme a tabela a seguir, sendo que estas já fazem parte da seleção de categorias consideradas 

mais promissoras. 

 

Tabela: Categorias e Subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Razões para entrada na prostituição  

 

Prostituição como profissão 

 

 

Tratamento jurídico 

 

Proibição da prostituição adultos 

Proibição da prostituição infantil 

Penalização do cliente 

 

Zonas para a prostituição 

 

 

 

 

Aceitação da prostituição 

 

Iniciação sexual dos jovens através da prostituição 

Reação à prática da prostituição na família de origem 

Possível relacionamento com uma prostituta ou ex 

prostituta 

Utilização da prostituição por homens casados 

 

 

Práticas sexuais dos entrevistados 

 

Uso da pornografia 

Internet e encontros sexuais 

Serviços sexuais pagos 
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Experiência sexual com a prostituição 

 

Pornografia é prostituição 

 

Comportamento da vítima e a probabilidade 

de ser vítima 

 

Comportamento da vítima prostituta e a  

Probabilidade de ser vítima  

 

Características dos ofensores  

 

Atribuição do status de vítima de estupro às 

Prostitutas 

 

Motivações para denunciar – mulher 

 

Motivações para denunciar – prostituta 

 

Crenças sobre a prostituta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procura masculina generalizadas por prostituição 

Procura por dinheiro fácil 

Procura de sexo pelas prostitutas  

Prostituição e DST´s 

 

 

 

 

 

Capítulo VII: Análise e discussão dos resultados 

 

Como resultado da codificação das entrevistas, foi possível identificar que existem três 

atitudes-tipo associadas à prostituta e à prostituição: (a) Aceitação; (b) Antipatia ou oposição e 

(c) Ambiguidade. A aceitação envolve a aprovação de algum aspeto da prostituta ou da 

prostituição, como por exemplo, reconhecer esta atividade como profissão. A oposição está 

relacionada com a rejeição ou com outros sentimentos negativos. A ambiguidade associa-se a 

uma contradição no discurso do entrevistado e, por isso, oscila entre a aceitação e a oposição. 

Como resultado da codificação das entrevistas, observou-se que todos os entrevistados, 

sem exceção, apresentam, em algum momento das entrevistas, alguma forma de oposição à 

prostituta e à prostituição, fazendo uso de argumentos estigmatizantes ou preconceituosos. 

Apesar disto, foi possível identificar um grupo mais inclinado a aceitar a prostituição – E9 

e E10. Estes entrevistados possuem ensino superior, e profissão que exige esta qualificação, têm a 
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idade de 33 anos, a mesma etnia autodeclarada – parda -, consideram-se católicos – um com 

prática regular e outro não assíduo -, são solteiros, fazem uso de pornografia, negam usar a 

internet para ter encontros sexuais e contratar serviços pagos e já frequentaram sítios destinados à 

prostituição, sendo que apenas um deles (E9) relata ter tido relações sexuais com prostitutas. 

Um segundo grupo – E7, E8 e E14 – manifesta mais abertamente a sua oposição em 

relação à prostituta e à prostituição, falando, de modo explícito, sobre os seus preconceitos. Estes 

entrevistados acreditam que a religião é muito importante, frequentam alguma igreja, são 

casados, negam fazer uso de pornografia, à exceção do E14, que diz receber o citado conteúdo, e 

negam usar a internet para ter encontros sexuais e contratar serviços pagos. Em relação às 

experiências sexuais com a prostituição, apenas E7 reporta nunca ter ido a um desses sítios e E7 e 

E14 negam ter tido relações sexuais com prostitutas. Por sua vez, o que E8 não quis responder a 

esta pergunta. Relativamente à escolaridade, os entrevistados E7 e E14 possuem o ensino 

fundamental e E8 o ensino superior, e todos têm uma atividade que exige poucas qualificações, 

de vendedor ambulante. Dois dos entrevistados têm idades acima dos 60 anos – 64 e 70 – e um 

tem 38 anos. Dois autodenominam-se brancos e um pardo. 

Finalmente, um terceiro grupo, com os restantes 9 entrevistados, que apresenta grandes 

variações, e que é muito heterogéneo do ponto de vista sociodemográfico e religioso, e das 

práticas sexuais. No geral, pode afirmar-se que, relativamente às características 

sociodemográficas, não seria expectável, numa amostra não probabilística, encontrar elementos 

de maior continuidade. 

Os dados recolhidos apontam para a permanência, e incidência, de diferentes estereótipos 

e preconceitos associados à mulher prostituta, bem como para a existência de discursos e 

argumentos que apresentam maiores níveis de tolerância e consideração relativamente a estes 

atores sociais. 

 

A. Representações em torno do papel e lugar da prostituta e da prostituição na 

sociedade brasileira 

 

Razões para a entrada na prostituição 
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Com relação às motivações para a entrada de uma mulher na prostituição, percebe-se, 

primeiramente, uma forte associação entre os fatores financeiros e a iniciação na prostituição, isto 

porque uma parcela significativa dos inquiridos (n=13) entendem que boa parte das prostitutas 

começam a se prostituir por causa da necessidade financeira. Está implícito, neste entendimento, 

que a prostituição é para a maioria dos entrevistados uma questão de sobrevivência e não 

propriamente uma escolha de vida. Este é, inclusive, o posicionamento do entrevistado E9: 

 

“No meu entendimento o que leva a prostituição pode ser num primeiro conceito a 

necessidade financeira e num espectro bem menor seria um fetiche, alguma coisa do tipo, 

mas isso eu entendo que seria um grupo bem ínfimo. A maioria é a necessidade 

financeira” (E9, 33 anos, Engenheiro). 

 

Alguns entrevistados citam, também, que estas mulheres podem se prostituir para manter 

o vício em álcool ou drogas (n=8), por prazer (n=4), em razão de um investimento pessoal (n=2), 

para pagar a faculdade, por exemplo, ou em função da classe social à qual a pessoa pertence 

(n=1). De entre os entrevistados que veem a associação entre álcool e drogas e a prostituição está 

o E8: 

 

“Tem e muito forte (...) a prostituição é um ambiente muito ruim, muito promíscuo, então 

leva para várias coisas. 90% das pessoas que entram para a prostituição, elas acabam 

indo para a droga ou pro álcool, elas precisam daquilo para continuar a vida. Algumas 

vezes até para começar a se prostituir, ou já estão na droga quando resolvem se 

prostituir” (E8, 70 anos, Camelô). 

 

Também pode ser identificada uma forte relação entre a iniciação na prostituição e o 

contexto familiar. Quando se formulou a pergunta “Acha que o ambiente familiar ou a infância 

que uma pessoa teve pode influenciar na sua entrada para a prostituição?”, esperou-se que os 

entrevistados dissessem se associavam um ambiente familiar abusivo, com vitimações físicas e 

sexuais na infância, à posterior entrada para a prostituição, consoante identificou Dalla (2000) em 

seu estudo realizado com prostitutas americanas (Dalla, 2000, p. 344) e Surrat (2004, p.51), em 
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outra pesquisa, desta vez na Flórida. Todavia, somente um entrevistado - E13 - reconheceu a 

citada corelação, inclusive, por ter vivido a experiências de ter um familiar na prostituição. 

 

“Tem vários motivos, né, principalmente a pessoa que já foi abusada em casa por algum 

parente, tio, tia. É que eu já tive né, na minha família, na família do meu próprio tio. E a 

minha prima foi abusada e foi para a prostituição, ela chegou a ficar umas duas ou três 

semanas fora de casa e meu primo descobriu que ela tava fazendo programa, ficou tão 

revoltada que acabou indo. Depois minha mãe e minha tia conseguiram reverter e ela 

voltou pra casa, daí ela (tia) se separou do meu tio, meu tio assim porque ela era casada 

com meu tio, mas foi isso” (E13, 42 anos, Manobrista). 

 

Os demais entrevistados entenderam que o ambiente familiar influencia na constituição de 

princípios e valores norteadores passados pela família (n=9), na forma de ver o mundo (n=1), na 

necessidade de vingança da esposa no caso de traição do marido (n=1) e na falta de carinho do 

esposo (n=1). Ainda neste quesito, os entrevistados que entendem que a família é responsável por 

ensinar uma base moral aos indivíduos reconhecem que a falta de princípios e valores familiares 

adequados podem levar à prostituição, e, neste sentido, entendem que as prostitutas não possuem 

os valores morais socialmente desejáveis. 

 

“Sim, vai muito da família, mas .... é difícil dizer, depende um pouco de cada pessoa, mas 

às vezes quem não tem base dentro de casa acaba recorrendo à prostituição para 

continuar a vida. Acho que a família influencia muito, por causa dos valores que ela 

passa para a pessoa, quando a pessoa não tem uma estrutura familiar ela acaba indo por 

caminhos que não são bons, como a prostituição” (E5, 26, Estudante). 

 

Prostituição como profissão 

 

A maioria dos entrevistados respondeu que a prostituição deveria ser reconhecida como 

uma profissão (n=9), sendo que, deste número, cinco pensaram que as prostitutas deveriam ter 

todos os direitos trabalhistas concedidos a qualquer empregado. Os inquiridos que se 

manifestaram de forma contrária à formalização da prostituição como profissão (E4, E5, E7, E8, 
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E14) fazem-no por motivos diversos, sendo que dois deles (E4 e E7) reportaram que prostituir-se 

seria um desestimulo ao estudo e ao trabalho. 

 

“Se a sociedade olhar desta forma, é o mesmo que acreditar que não vale a pena estudar 

e você correr atrás para alcançar (...) senão seria muito fácil você se prostituir, se 

envolver com droga, você fazer as coisas que no meu lado de ver é errado” (E4, 49 anos, 

Servidor público). 

 

E5 disse que a prostituição deveria ser proibida por não oferecer seguranças às prostitutas: 

 

“Difícil essa, porque eu acho que toda profissão regulamentada tem que passar pela 

aprovação do Congresso e tem que ter os seus direitos, mas não acredito que a 

prostituição seja um direito e tem muitos homens que não respeitam as mulheres e pelo 

bem das mulheres eu acho que essa profissão contraria a segurança delas (...)” (E5, 26 

anos, Estudante). 

 

E8 relatou que esta atividade geraria desordem: 

 

“Não, porque aí mesmo que ia virar bagunça, ia virar bagunça generalizada (...)” (E8, 

70 anos, Camelô). 

 

E, finalmente o entrevistado E14 entendeu que a prostituição não deve ser considerada 

profissão porque a considera como algo negativo e não concorda com a prática: 

 

“Não, porque eu não acho certo, eu não concordo, acho que o corpo tem que ser muto 

bem cuidado, muito preparado para o casamento, para uma coisa que presta, né. Eu acho 

que não” (E14, 38, Camelô). 

 

Assim, os participantes que se manifestaram como contrários à regulação da prostituição 

fazem-no por valorarem de forma negativa esta atividade, reforçando, deste modo, o seu carácter 

estigmatizado.  
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Zonas para a prostituição 

 

Sobre a formação de zonas para a prostituição, boa parte da amostra (n=9) reportou ser 

favorável à citada concentração. Todavia, ser a favor destas zonas não significa aceitar a 

prostituição como prática, podendo o entrevistado julgar, de alguma forma, vantajoso que se 

concentrem algumas casas de prostituição em um local pré-definido. Por isso, mesmo os 

argumentos favoráveis à formação destas zonas podem ter na sua base algum sentimento negativo 

associado a esta atividade. Neste sentido, faz-se necessário que se agrupe os argumentos em 

negativos e positivos, independentemente do entrevistado declarar ser favorável ou desfavorável 

à citada concentração. 

Assim, destacam-se como argumentos que partem de premissas preconceituosas: (a) o 

ambiente mais reservado (E1 e E11), (b) o favorecimento à fiscalização das casas de prostituição 

(E3), (c) a concentração em freguesias específicas para não prejudicar as vizinhanças “tranquilas” 

(E5) e (d) o facilitar do evitamento destas áreas (E11). Também seriam vistos como argumentos 

estigmatizantes o (e) estímulo à desordem, (f) a desvalorização das vizinhanças (E4 e E7) e o (g) 

facto de se entender estas zonas como algo negativo (E8 e E14). 

Alguns desses argumentos se assentam nas premissas de que a prostituição precisa ser 

contida (c) e fiscalizada (b), e que o seu uso tem que ser ocultado (a), estando, por isso, alinhados 

com o discurso sanitarista, que entende que a prostituição é suja, moralmente reprovável e 

contamina as relações sociais (Pereira, 2014). Neste sentido, dois dos entrevistados (E1 e E11) 

salientaram a possibilidade de um ambiente mais reservado, “para as pessoas que frequentam 

esses lugares não serem vistas por outros” e “para as próprias pessoas pensarem não vou 

passar ali porque ali é uma zona que é voltada para isso”. Ainda nesta lógica, inserem-se os 

argumentos de que estas áreas são um estímulo à desordem e desvalorizam as vizinhanças (e e f), 

e, por isso, devem estar restritas a zonas específicas da cidade (c), nomeadamente, áreas “menos 

nobres”. Finalmente, destacamos o argumento de dois entrevistados – E8 e E14 –, que se 

limitaram a considerar as zonas para a prostituição como ambientes inadequados: 
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“É ruim, porque quem vai lá, querendo ou não, tá destruindo o seu lar, pode pegar uma 

doença, transmitir doença. Para mim tá colaborando com coisa que não presta. Eu nunca 

fui disso, graças a Deus, para mim não faz diferença” (E14, 38 anos, Camelô). 

 

Existem, em contrapartida, outro tipo de argumentos, que parecem afastar-se de uma 

visão mais negativa da prostituição: estimula os negócios da região (E2, E9 e E12), oferece mais 

seguranças para as prostitutas (E9), torna mais fácil de localizar as casas de prostituição (E10), 

evita a exposição vexatória das prostitutas e dos clientes (E4). No caso do E6, este considera que 

a exclusão promovida pelas Red Lights seria prejudicial para as prostitutas. Desta forma, destaca-

se o pensamento de um dos entrevistados: 

 

“Eu acho que pode ser benéfico se fossem bem gerenciadas, porque daria mais 

segurança às profissionais. Você poderia reativar parte da cidade que não gera receita, 

você poderia chamar uma atração extra para a cidade (...)” (E9, 33 anos, Engenheiro). 

 

Tratamento Jurídico da prostituição 

 

Em relação à proibição da prostituição adulta, a maior parte da amostra entendeu que a 

prostituição não deveria ser proibida (n=10), sendo que três entrevistados se mostraram 

favoráveis a esta proibição. 

 De entre os argumentos contrários à proibição, estão, o reconhecimento de que se é legal 

uma pessoa se prostituir, deve ser igualmente permitido o uso da prostituição (E11 e E12); - 

“(...)mas a pessoa poder vender o corpo dela não seria crime, por isso que eu acho que não 

deveria ter multa, porque se a mulher pode vender, então pode comprar” (E12, 18 anos, 

estudante) -, o de que esta atividade permite o sustento de algumas pessoas (E3 e E13), a 

necessidade de se regulamentar a prostituição (E2, E9 e E10) e, por último, a ideia de que não se 

deve proibir porque esta ocupação é uma escolha da prostituta (E4, E5, E6). 

Já as alegações que reforçam a proibição da prostituição estão embasadas na possibilidade 

desta estratégia vir a funcionar como estímulo à prostituição e ser considerada “errada” (E7, E8 e 

E14). O posicionamento de E7 ilustra muito bem esta questão: 
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“Não sei se chegaria a tanto, mas acho que é errado se prostituir e é errado comprar. 

Quem tá vendendo o corpo tá errado, quem tá comprando tá errado, Mas, acho pior a 

pessoa que se sujeita a prostituição, porque quem faz isso não tem valores” (E7, 64 anos, 

Camelô). 

 

No tocante à proibição da prostituição infantil, todos os entrevistados foram unânimes no 

repúdio desta prática. De facto, relativamente a este aspeto, os entrevistados demonstram bastante 

certeza sobre este posicionamento, avançando alguns, inclusive, com declarações mais 

acaloradas: 

 

 “(...) isso não era nem para se pensar, eu acho a maior covardia, o maior crime, quem 

faz um troço (uma coisa) desses tem que ser fuzilado, isso não está certo” (E8, 70 anos, 

Camelô). 

 

Os argumentos para a proibição de menores centraram-se na necessidade de proteção 

legal da criança, em função dela ser menor de idade e no entendimento que esta ainda está em 

formação da sua consciência, por isso não está, ainda, habilitada a tomar certas decisões, sendo a 

prostituição uma delas. 

Sobre o agenciamento da prostituição, metade dos entrevistados (n=7) relatou que o 

rufianismo deve ser permitido, com base em dois argumentos: o primeiro diz que deve haver uma 

regulação desta prática para que a prostituta seja agenciada sem ser explorada, delimitando, deste 

modo, a atuação do Chulo. Este é o argumento trazido por E11: 

 

“Cara (gíria carioca), eu acho que podia ter um regulamento, porque se você parar para 

ver o Cafetão que ganha a maior margem do serviço acaba que a prostituta fica refém, aí 

não é bacana, né. Então, acho que deveria ser proibido a não ser que fosse regularizado 

como seria isso (...)” (E11, 22, Estudante). 

 

O segundo argumento centra-se no entendimento de que o Rufião tem o know how 

necessário e, portanto, sabe como gerenciar a prostituição e poderia ser, por isso, benéfico para a 
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prostituta, auxiliando na sua proteção e colocando a mesma em contacto com a clientela. Assim 

entende E5: 

 

“Eu acho que o agente, não vou usar a palavra Cafetão, mas eu acho que ele pode ter 

mais conhecimento de pessoas. Então, ele pode oferecer uma pessoa que pague mais, 

uma pessoa que seja mais tranquila. Acho que um agente pode fazer um filtro mais 

adequado para aquela mulher, para aquele tipo de mulher, então ele pode trazer essa 

filtragem e isso pode trazer segurança para as prostitutas, porque ele sabe quem tá com a 

prostituta” (E5, 26 anos, Estudante). 

 

Os entrevistados contrários ao agenciamento (E8, E9, E12 e E13) fazem-no ou por 

repúdio à exploração da prostituição, entendendo que seria errado auferir vantagens 

desproporcionais com a prostituição alheia ou por serem contrários a qualquer forma de 

prostituição (E7 e E14). Assim, destaca-se o trecho a seguir: 

 

“(...) nem deveria ter prostituição para começo de conversa... veja bem, ter alguém 

explorando a prostituição é tão ruim quando alguém se prostituir por conta própria, 

então deveria ser proibido, mas eu sei que não vai, sei que não vai adiantar de nada 

proibir” (E14, 38 Anos, Camelô). 

 

A eventual penalização do cliente é rejeitada pela extensa maioria da amostra (n=12), que 

justifica seu posicionamento com base em cinco argumentações:  o serviço fornecido pela 

prostituta é legal, então pagar por esta atividade também deve ser (n=7), o cliente não deve ser 

punido porque a prostituição é considerada importante para alguns homens (E4 e E8), seria 

errado o cliente pagar pela prostituição, mas que a sua punição não seria igualmente justificável, 

já esta prática, apesar de ser errada, não é tão grave assim (E7), a pessoa que contrata a 

prostituição tem consciência dos seus atos, então não faria sentido que recaísse sobre ela uma 

punição (E11) e não existe qualquer motivo para se penalizar o cliente que quer contratar 

prostitutas (E13).  Dá-se destaque a citação de E13: 
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“Eu acho que não, também ... a não ser se for “de menor” porque se for uma pessoa já 

com a cabeça feita eu acho que não, vai lá porque tem algum motivo para ir lá, algum 

problema familiar, sei lá. Mas, não vejo porque penalizar o cliente” (E13, 42 anos, 

Manobrista). 

 

Os dois entrevistados que apoiam a penalização do cliente fazem-no por duas 

justificativas. O primeiro (E6) tinha a impressão de que a prostituição é ilegal no Brasil e, por 

isso, acreditava que o cliente que procura prostitutas também era punido, tendo em conta que 

violava a lei. Já o segundo entrevistado relatou que a punição dos clientes desestimularia a 

procura por prostitutas: 

 

“(...) ele ia pensar duas vezes antes de ficar compartilhando com isso, acho que ia ser 

bom pra as pessoas não procurarem a prostituição (...)” (E14, 38 Anos, Camelô). 

 

Pornografia enquanto forma de prostituição 

 

Dos onze entrevistados que se pronunciaram sobre esta questão
83

, seis relataram que a 

pornografia é prostituição, enquanto que os outros cinco acreditaram que não, referindo que a 

pornografia seria, na verdade, uma forma de encenação do ato sexual, ou até de expressão 

artística: 

 

“Não tenho uma opinião formada ainda, mas acho que não seria prostituição, para mim 

é uma arte, as pessoas ali estão atuando, é como uma encenação. Então, não” (E12, 18 

anos, Estudante). 

 

No tocante aos exemplos pedidos, metade da amostra (n=8) preferiu não enfrentar a 

questão e optou por traçar uma conceituação do que entende por prostituição. Estes (E2, E4, E5, 

E6, E8, E9 e E14) infirmaram que prostituição é a venda de sexo por dinheiro. Um dos 
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entrevistados (E10) foi mais específico ao dizer que, para ser prostituição, tem de haver 

conjunção carnal, isto é, o efetivo contacto entre os órgãos sexuais. 

Com base na interpretação das entrevistas foi possível perceber também que alguns 

entrevistados (n=5) consideraram a pornografia como diferente das demais formas de 

prostituição
84

. Desta forma, ficou evidente que a primeira é uma atividade cuja reprobabilidade 

social é menor do que a prostituição de rua ou de casa de prostituição, porque a pornografia é 

considerada “mais seleta” e “mais limpa”, enquanto que nas outras formas de prostituição as 

prostitutas estariam sujeitas a uma série de vitimações e, ainda, não selecionariam os seus 

parceiros sexuais. Neste sentido, percebe-se que a estigmatização associada a prostituição dos 

contextos da rua e de prostíbulos pode ser maior em relação a outros tipos de prostituição, como a 

pornografia, por exemplo. Destacamos, assim, o seguinte trecho: 

 

“É, acho que sim. É uma forma de prostituição, mas diferente de uma casa noturna, 

talvez. (...) Essa mulher ali, ela tá sujeita a qualquer coisa. Está sujeita a um morador de 

rua que juntou vinte reais. Tá sujeita a qualquer coisa. A pornografia, eu acho que a 

mulher não está sujeita a tanta coisa, porque ela tem um poder de escolha maior e tal, 

mas mesmo assim é uma prostituição. Talvez um pouco mais...não sei qual seria a 

palavra (entrevistado fez uma pausa) seleta, mais limpa, mais do que de rua” (E3, 31 

anos, Auditor). 

 

Ressalta-se que, quando os participantes referem que a pornografia é um tipo de 

prostituição considerado menos desviante do que a de rua ou de bordel, eles estão evidenciando 

que esses dois últimos contextos são “sujos” e moralmente reprováveis, de modo que é possível 

perceber, nestas conceções, elementos do discurso sanitarista (Pereira, 2014). 

Algumas destas falas merecem uma análise mais aprofundada (E3 e E7), nomeadamente 

as que destacam o facto das prostitutas não selecionarem os seus parceiros sexuais, fazendo sexo 

com qualquer um disposto a pagar e que a prostituta de rua, ao contrário da atriz porno, não pode 

parar o ato sexual. Esta conceção está associada à ideia de que as prostitutas, sobretudo as de rua, 
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não podem recusar parceiros sexuais, sendo, desta maneira, vistas como propriedade pública, 

uma vez que, quando o programa sexual é iniciado ,a mesma não tem o direito de interrompê-lo, 

ficando à mercê do cliente para o que ele quiser fazer com ela (Coston e Ross, 1998). 

Finalmente, em relação aos exemplos do lapdance e do striptease, alguns entrevistados 

pareceram não saber classificar estas atividades ou não as conhecerem, sendo que apenas seis 

entrevistados responderam, de forma direta, o que pensam sobre os dois exemplos dados pela 

entrevistadora. E3 e E9 entenderam que lapdance não deve ser considerado prostituição, seria 

uma dança que insinua o sexo. Já E3 e E12 acharam que que striptease seria prostituição: 

 

“O striptease é uma forma de prostituição um pouco mais leve, talvez, porque a mulher 

está dançando, sendo vista, é mais leve (...)” (E3, 31 anos, Auditor). 

 

E E9 e E10 não vêm esta última prática como prostituição. Enquanto a amostra parece 

incerta sobre se algumas atividades deveriam ou não ser reconhecidas como prostituição, uma 

parte desta não tem dúvida de que a prostituição do contexto da rua seria, de facto, identificada 

como tal, tanto que esta é citada por sete entrevistados. 

 

Iniciação sexual dos jovens através da prostituição 

 

A iniciação sexual de jovens através da prostituição não foi uma prática endossada pela 

maioria da amostra, que se manifestou como contrária a este costume (n=9), sendo apenas quatro 

os entrevistados que se manifestaram favoráveis. Destes, E10 entende como perfeitamente 

normal esta prática, que está enraizada na cultura brasileira, três inquiridos – E5, E7 e E8 – 

entendem que esta prática pode ser útil para iniciar a vida sexual dos jovens, principalmente se 

estes são mais introvertidos – tímidos e com medo de se relacionarem com mulheres: 

 

“Acho normal, nada demais. É uma coisa que acontece. Às vezes o pai leva por que o 

jovem é tímido e não sabe chegar em mulher, ainda não tem a sexualidade de homem 

mesmo e tá desenvolvendo ela, daí o pai leva para ajudar” (E7, 64 anos, Camelô). 
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Há que se mencionar que o entrevistado E3 foi o único a estabelecer a distinção entre o 

maior e o menor de idade, sendo que a pergunta do guião fazia menção apenas ao termo “jovem”. 

Neste sentido, este inquirido considerou que caso esta pessoa a ser levada para ter sua primeira 

experiência sexual com uma prostituta seja menor de idade, isto não seria certo e ele seria, então, 

contra, mas, se este indivíduo for maior de idade, o participante não vê nenhum empecilho e 

concorda com a prática: 

 

“(...) Mas estamos falando de pessoas adultas, que em tese tem consciência sobre as 

situações. Eu não veria problema. Se fosse criança, sim, porque eu já acho que você tá 

coagindo e a gente cai em outras questões. Você está coagindo uma criança a fazer 

alguma coisa. Para mim é quase um estupro” (E3, 31 anos, Auditor) 

 

Os inquiridos que demonstraram ser favoráveis à iniciação sexual desses jovens com 

prostitutas fazem-no com base em dois argumentos. A primeira justificativa é a de que esta 

prática ajuda a iniciar a vida sexual deles, principalmente se estes externalizam comportamentos 

introvertidos, como timidez e medo de se relacionar com mulheres (E5, E7 e E9). E10 limita-se a 

dizer que não acha nada demais na prática e que ela está enraizada na cultura brasileira. 

Os participantes contrários (n=4) à iniciação sexual através da prostituição demonstraram 

alguma indignação em relação a esta prática e, inclusive, alguns deles alívio por não terem sido 

obrigados a experimentarem-na, como é o caso de E1: 

 

“Algo muito forçado, que eu tive muita sorte de não ter participado disso. Conheço 

vários casos assim, de pessoas que passaram por isso” (E1, 29 anos, Estudante). 

 

De entre os argumentos que repudiam esta prática estão: a perceção de que os jovens não 

devem ser sexualizados antes do tempo (n=3), e que a prática é desnecessária na atualidade 

(n=2), porque, se, por um lado, os jovens têm acesso a internet, onde podem ver vídeos de 

conteúdo adulto e pesquisar sobre temas ligados à sexualidade, por outro, com a liberação sexual 

feminina, os rapazes conseguem, mais facilmente, encontrar raparigas da sua idade disponíveis 

para fazer sexo com eles. Um dos entrevistados - E14 - referiu, ainda, que a prostituição não é um 

exemplo adequado aos jovens: 
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“Ah, eu acho errado, eu acho errado, tá colocando a pessoa totalmente no mal caminho, 

né, tá colocando no mal caminho, tá destruindo coisas boas” (E14, 38 anos, Camelô). 

 

Alguns entrevistados associaram esta prática à ideologia machista (E2, E9, E11, E12 e 

E13), considerando que a mesma reforça as conceções estereotipadas ligadas ao género 

masculino e, por isso, criticam a visão de que o homem tem que ser hetero, viril e mostrar-se 

sexualmente ativo. Vejamos a este propósito o enxerto a seguir: 

 

“Na minha perceção isso é meio ridículo, mas eu sei que isso é muito visceral de certa 

forma, é muito não pensando na coisa. É muito uma hipersexualização. Como se sexo 

fosse a coisa mais importante do mundo. E entra muito nessa coisa de machismo, de ser 

homem, que homem tem que ser comedor e coisa do género, então acho que talvez por 

outras coisas eu acho isso mais ridículo do que levar em conta a prostituição” (E2, 32 

anos, Arquiteto). 

 

Em relação a esta questão, e em outros pontos da pesquisa, identificou-se que alguns 

inquiridos - E2, E3, E9, E11, E12 e E13- repudiam certos estereótipos e preconceitos associados 

aos papéis de género, sobretudo o masculino, enquanto que outros entrevistados reforçam os 

citados papéis – E4, E6, E7, E8 e E14. Assim, destaca-se um exemplo deste endosso:  

 

“Isso aí, sendo homem, isso é mais para o lado de homem, o lado hétero do homem. Eu 

acho que isso aí, antigamente era uma prática normal.. Você sendo homem, você quer 

que o seu filho também siga o seu lado hetero. Hoje em dia... eu acho que antigamente 

isso era bem mais válido do que hoje em dia. Hoje em dia eu ensino meu filho o que ser 

um homem em relação a mulher (...)” (E6, 41 anos, Taxista). 

 

 

Neste sentido, convém dizer que o género quando pensado em articulação com a 

sexualidade ocorre a heteronomatividade dirigida aos homens e às mulheres. Este processo, é 

parte de um conjunto de presunções construídas socialmente sobre o sexo e o género e estabelece 



 

 82 

normas ou papéis comportamentais que devem ser seguidos por homens e mulheres (Moura, 

2019). Assim, tem-se que os homens devem ser viris, másculos, sexualmente ativos e héteros, 

enquanto que a mulher deve zelar pela família, agradar o homem, ser casta e deve evitar vestir 

certas roupas e ir a certos lugares para minimizar o risco de ser vitimada. 

No que diz respeito ao papel de género masculino, Moura (2019, p.127) salienta que 

dentro das normas associadas aos homens está a masculinidade tóxica, como o coletivo de 

convicções, normas e comportamentos associados à masculinidade que são nocivas à sociedade 

em geral, pois se traduzem em atitudes agressivas, homofóbicas, sexistas e misóginas. 

 

Utilização da prostituição por homens casados 

 

Os entrevistados foram indagados, através de uma pergunta bastante aberta, sobre o que 

levaria um homem casado (ou comprometido) a procurar a prostituição. Neste sentido, a maioria 

dos entrevistados (n=10) entenderam que a motivação principal seriam os problemas conjugais, 

seguido da busca por novas experiências (n=3) e do machismo (n=3). Também foram 

mencionados o fetiche (n=1) e uma tendência masculina à infidelidade (n=1). Três entrevistados 

– E7, E8 e E14 –, ao invés de discorrer sobre os motivos para a procura por prostituição 

limitaram-se a dizer que a prática seria “falta de vergonha”. 

Na questão dos problemas conjugais, os entrevistados referiram como principal problema 

a insatisfação sexual que pode ocorrer na vida a dois. Dentro desta questão, convém mencionar a 

fala de dois entrevistados, E12 e E13, que entenderam que a procura pela prostituição ocorre 

porque algumas vezes os homens têm fantasias sexuais às quais não querem submeter a sua 

parceira ou que esta mesma não quer experienciar, procurando, por isso, satisfazer estes desejos 

com prostitutas. Neste sentido, as prostitutas são entendidas como mulheres que podem realizar 

experiências sexuais que as outras mulheres não querem ou não sabem. 

Dessa forma, destaca-se, no discurso do entrevistado E13, o contraste entre a mulher da 

rua, que é uma prostituta ou amante, e a mulher de casa, que é a esposa: 

 

“A maioria das vezes é coisa que a mulher em casa não faz que a mulher da rua faz, não 

vou entrar em detalhe aqui porque não tem necessidade. Mas, é isso, dizem que a mulher 

em casa não faz, às vezes também é muita briga de casal e a mulher fica enchendo a 



 

 83 

paciência do cara, não houve o cara, só reclama. Daí o cara vem pra rua, porque sabe 

que na rua não é a mulher dele, então a mulher dá mais atenção na rua, né. Porque ela 

ali ta vendendo o produto dela, se ela agradar o cliente, com certeza o cliente vai voltar 

de novo” (E13, 42 anos, Manobrista).  

 

Outra indagação que nos parece interessante diz respeito à questão do machismo como 

motivo para a procura de prostitutas. Neste aspeto, três inquiridos disseram que haveria uma 

cultura machista de valorização dos papéis de género masculinos, em detrimento dos femininos, e 

que, por isso, alguns homens achavam que devem trair as suas esposas por necessidade de 

demonstrar a sua virilidade, enquanto que, inversamente, aquelas devem manter-se fiéis e dóceis 

ao marido. Salienta-se, a este propósito, a resposta de E9: 

 

“(...) E entra a questão do machismo também, porque ele entende que ele tem que 

continuar propagando a ideia de que ele é viril, então ele recorre porque na ideia do 

homem machista ele tem a esposa dele em casa, mas ele, somente ele, é livre para ter 

várias amantes, inclusive prostitutas, enquanto a mulher dele tem que ser virgem, santa e 

casta. Isso é uma questão de cultura machista” (E9, 33 anos, Engenheiro civil). 

 

No que respeita aos possíveis efeitos, no casal, do uso da prostituição pelos maridos, a 

extensa maioria dos entrevistados (n=10) entendeu que o sexo extramarital com uma prostituta 

poderá ter consequências negativas, tais como o afastamento (n=6), o reconhecimento de que esta 

conduta seria uma traição (n=3) e o fim do relacionamento amoroso (n=5). Os participantes que 

vislumbraram efeitos positivos nesta conduta disseram que poderia ser benéfico para o casal se 

ambos concordassem com o sexo extramarital (n=2) e que ter um relacionamento extraconjugal 

com uma prostituta poderia preservar o casamento (n=2). 

 

“(...) Bom, pode ser benéfico de alguma forma, se os dois pontos do relacionamento 

aceitaram isso. Se for de certa forma, entre aspas um contrato, se as duas partes 

aceitarem isso. Acho que pode ser O ser benéfico em algum sentido. Mas, levando em 

consideração os relacionamentos que eu conheço, as pessoas que eu conheço, 99% das 
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vezes isso seria ruim para o relacionamento, nos tipos de relacionamento que eu 

conheço” (E2, 32 anos, Arquiteto). 

 

Há que se dizer que esta afirmação de que a prostituição pode ajudar na preservação do 

matrimónio era o que se tencionava saber quando se perguntou sobre os efeitos desta prática para 

o casamento, já que esta é uma convicção socialmente difundida e consta, inclusive, do 

questionário de Brehman
85

 (2010, p.35). Todavia, nesta pesquisa, somente dois entrevistados – 

E6 e E10 – entenderam desta forma. 

 

“Isso aí é a pressão do casamento. O homem tá errado, mas ele pensa assim... o homem 

pensa o seguinte: se eu for infiel, se eu for ter um relacionamento extraconjugal com uma 

pessoa que vai ter sentimento, ali é um coisa paga, eu vou colocar tudo pra fora, vou 

colocar todo o meu stress para fora e acabou. Não tem contacto mais, é até um meio de 

preservar o casamento, que é errado, né” (E6, 41 anos, Taxista). 

 

Reação à prática da prostituição na família de origem e possível relacionamento com 

uma prostituta ou ex-prostituta.  

 

No tocante à reação dos entrevistados a ter alguém da família de origem que se prostitui, 

dividiram-se as repostas dos entrevistados em três tipos de reação: a aceitação, a desaprovação e 

a resignação.  

Em relação à primeira atitude, considerou-se a aquiescência auto relatada, ou seja, os 

entrevistados disseram, sem qualquer reserva que aceitariam a prostituição da pessoa. Já no 

segundo tipo percebeu-se que as atitudes de tentar tirar a pessoa da prostituição, buscar entender 

porque a pessoa ingressou nela, aconselhar a deixar a prostituição e não aceitar esta escolha 

refletem, na verdade, condutas ligadas à não aceitação desta atividade. A resignação está na 

compreensão de que não existe nada a ser feito pela pessoa, apesar da atividade da prostituição 
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ser considerada negativa. Dito isto, apenas dois inquiridos aceitam plenamente que um familiar se 

prostituta. 

Quanto à questão de saber se os entrevistados teriam um relacionamento estável – 

casamento ou namoro – com uma prostituta ou ex-prostituta, a maior parte da amostra (n=8) 

manifestou-se no sentido de que não manteria um relacionamento com alguém que se prostitui ou 

que já se prostituiu, justificando o seu posicionamento com cinco argumentos: falta de confiança 

na prostituta (n=4), relacionamento não monogâmico (n=2), uma vez que elas trabalham com 

serviço sexual, acha que se prostituir é errado (n=1), pensam que prostitutas não tem muitos 

valores (n=1). 

A falta de confiança na prostituta traduz um conceito interessante na fala dos 

entrevistados: o de que prostitutas não são confiáveis e podem, por isso omitir, dos seus 

parceiros, informações, sobre a sua vida na prostituição. Neste sentido, convém destacar os 

dizeres de um dos entrevistados: 

 

“Depende, eu acho que não seria legal não. Eu ia ficar carregando isso na mente por um 

bom tempo. Não, não, eu só ia pensar que ela teve vários homens, não ia saber com quem 

ela andou, nem o que fez, não ia confiar” (E14, 38 anos, Camelô).  

 

Dois entrevistados - E2 e E5 - utilizaram o argumento de que não teriam um 

relacionamento com prostitutas porque o casamento ou o namoro seriam relações 

tradicionalmente monogâmicas, e o facto da mulher se prostituir não seria compatível com a 

monogamia. Nas palavras de E2: 

 

“É difícil. Acho que entra muito numa coisa... a nossa sociedade é maioritariamente 

monogâmica, então tem isso. Os meus relacionamentos são monogâmicos, o meu 

relacionamento atual é monogâmico. Então, acho que é um tabu, entra muito nisso. Entra 

muito no ciúme, entra muito na insegurança da pessoa, das pessoas. Naquela coisa que a 

gente acha que o relacionamento só vale a pena se estiver com você, sei lá (...)” (E2, 32 

anos, Arquiteto). 
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Cinco entrevistados relataram que teriam um relacionamento apenas com as mulheres que 

já tivessem deixado a prostituição, argumentando que não teriam problema (n=3), e que mais 

importante do que o passado da pessoa é o sentimento que se tem por ela (n=3). 

 

“Sim, eu acho que, no meu caso, se eu me apaixonasse, se eu soubesse que ela já praticou 

esse tipo de atividade, mas mesmo assim estivesse disposto a casar, ter algo sério, eu 

acho que eu não teria problema com isso, não (...) Nesse caso eu já ficaria incomodado 

com a situação (da prostituta em atividade). Eu já não aceitaria facilmente, acho que 

casar não. Nesse caso não, acho que teria que abandonar a profissão e se submeter a 

ficar com a pessoa sem exercer esse tipo de prostituição” (E10, 33 anos, Administrador). 

 

Todavia, apesar desses entrevistados pensarem desta forma, E3, por exemplo, mostra-se 

hesitante e revela que o preconceito em relação à prostituta pode ser um problema num primeiro 

momento, sobretudo quando eles ainda se estivessem a conhecer: 

 

“Que é (prostituta) com certeza não, porque não faz sentido, acho que não está dentro 

dos princípios e valores que eu tenho. Que já foi (prostituta), de verdade, não sei como 

seria, mas sei lá, se eu conhecesse alguém e descobrisse que essa pessoa no passado teve 

isso, eu acho que eu não teria problema. Que é, não, porque isso não faria sentido para 

mim. Cara, a gente tá junto e faz isso (se prostituir). Que é prostituta com certeza não, 

que foi (prostituta) eu acho que não teria problema. Obviamente eu teria um certo 

preconceito, se fosse assim “ah eu sou prostituta” na primeira conversa que a gente tem, 

isso com certeza pesaria. Mas, se fosse uma coisa ... já um convívio eliminasse o 

preconceito e depois vir a tona, acho que não veria problema” (E3, 31 anos, Auditor). 

 

No tocante às duas formas de reação à prostituição - familiar a se prostituir e ter um 

relacionamento com uma prostituta ou ex prostituta -, entende-se que, em ambos os casos, a 

maior parte da amostra se manifesta no sentido de reprovar o familiar que se prostitui e de rejeitar 

um relacionamento com uma prostituta ou ex prostituta, demonstrando que a aceitação da 

prostituição pode revelar-se um processo ainda mais complicado quando se trata das relações 
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pessoais dos entrevistados. Ademais, deve-se apontar que talvez por essas situações hipotéticas 

adentrarem numa esfera mais pessoal, quatro entrevistados se sentiram incomodados com essas 

perguntas, sendo que E1 riu nervosamente e os demais desviaram os olhos em alguns momentos 

e evitaram contato visual. 

Ainda quanto a esta dimensão analítica, um dos entrevistados - E8 - assume variações 

bastante curiosas. Embora revele desconforto em relação à existência de casos de prostituição na 

família de origem, assume, de forma inequívoca, a disponibilidade para casar com uma prostituta 

ou ex prostituta. Quando perguntado sobre como reagiria se soubesse que alguém da sua família 

– prima, irmã, filha – estava na prostituição, respondeu: 

 

“Olha eu iria procurar conversar co ela. Se ela quisesse um diálogo, diálogo é tudo na 

vida da pessoa. Sem diálogo não tem nada. Eu chamaria para conversar, aí ia depender 

dela ouvir a minha opinião ou não” (E8, 70 anos, Camelô). 

 

Perguntado, de modo mais específico, pela sua opinião, referiu: “Eu não aceito, na minha 

família eu não aceito, mas tem. Vou dizer a você que tem. Agora, vou fazer o que?”. Apesar 

desta rejeição, quando perguntado se casaria ou namoraria com uma mulher que já foi ou é 

prostituta, respondeu afirmativamente – “Com certeza” – para os dois casos, dando o exemplo 

positivo de um familiar seu: 

 

“(...) Eu tenho exemplo na minha família de um primo meu que tirou uma mulher da 

prostituição, ele era oficial da aeronáutica. Ele montou uma casa para ela e eles viveram 

felizes, muito felizes, ela deu filhos a ele. Eu sou muito bem definido com relação a isto” 

(E8, 70 anos, Camelô). 

 

Naturalmente que, nesta narrativa de vida, a mulher deixa a prostituição para abraçar a 

vida de mulher casada, e de mãe. 

 

Outras crenças sobre a prostituta 
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No que respeita à crença de que “quem utiliza a prostituição está mais sujeito a ter 

doenças sexualmente transmissíveis”, a maior parte da amostra (n=12) reportou que os clientes 

têm maior probabilidade de contrair doenças venéreas em função do sexo que tiveram com 

prostitutas e, por isso, reforçam a conceção de que as prostitutas possuem doenças sexualmente 

transmissíveis. A este respeito, destacamos a fala do entrevistado E3, que apesar de concordar 

com a citada afirmação pensa que esta só se aplica à prostituição de rua: 

 

“É sim. Sim, porque tem várias formas de prostituição, tem as prostitutas de rua, as casas 

noturnas, como eu fui. Nas casas noturnas, como eu fui, é uma higiene fora do comum. 

Então, lá não vai ter problema, é muito higiénico, é álcool o tempo todo, álcool pra 

caralho. As pessoas se limpam o tempo todo. Agora todos os tipos de prostituição? Você 

está falando a de rua, sim” (E3, 31 anos, Auditor). 

 

Sobre a procura masculina generalizada pela prostituição - “A maioria dos homens 

procura a prostituição de vez em quando”- , apenas uma parcela dos entrevistados (n=6) entende 

que a maioria ou boa parte dos homens procuram por prostitutas. O restante dos participantes 

reportou que esta crença não seria verdadeira (n=2) ou que ela seria uma generalização e que 

apenas alguns homens procuram a prostituição (n=5). Assim, destaca-se o posicionamento de E9: 

 

“Eu acho que isso não se aplica a todos os homens não, a maioria não. Existe uma parte 

que procura e uma parte que não concorda, que não consegue compreender aquele 

universo e estar dentro daquele universo de forma satisfatória. Eu vejo assim” (E9, 33 

anos, Engenheiro). 

 

 O entrevistado E5 relatou não saber se a maioria dos homens vai a sítios de prostituição. 

No que diz respeito às preferências sexuais das prostitutas – “Ninguém se dedicaria à 

prostituição se não gostasse de ter sexo com os clientes”, somente três entrevistados entendem 

que elas gostam de fazer sexo com seus clientes (E4, E5 e E10), enquanto que quatro 

participantes (E6, E7, E8, E13) acham que apenas algumas prostitutas apreciam ter relações 

sexuais com seus consumidores; os demais inquiridos relataram que o sexo é feito por 

necessidade (E1, E2, E3, E9, E11) ou porque faz parte do serviço sexual (E12 e E14). 
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Quanto à predileção por sexo agressivo – “Prostitutas gostam de sexo mais agressivo” -, 

a maioria dos entrevistados, mais uma vez, rejeitou esta crença, uma vez que apenas dois 

entrevistados (E8 e E14) concordaram com a citada afirmação; os outros participantes relataram 

que o gosto por sexo agressivo não está relacionado com a prostituição, mas com as fantasias e 

preferências sexuais de cada indivíduo. Importa relevar que os entrevistados que concordaram 

com esta afirmação – E8 e E14 -, constituem dois dos entrevistados que falaram mais 

abertamente sobre os seus preconceitos ao longo da entrevista. 

Em relação à busca por dinheiro fácil – “As prostitutas exercem a prostituição em busca 

de “dinheiro fácil”” -, a reposta dos entrevistados foi bastante heterogénea, apesar de uma 

minoria da amostra endossar esta crença (n=3), os outros inquiridos oscilaram entre pensar que 

algumas prostitutas querem dinheiro fácil (n=4), achar que não é fácil o serviço sexual (n= 4) e 

apresentar discursos contraditórios (n=3). No que diz respeito aos pensamentos incongruentes dos 

participantes - E1, E3 e E4 -, estes, quando indagados, de maneira direta, sobre a questão, se 

manifestaram no sentido de rejeitar esta crença, todavia, em momentos anteriores da entrevista, já 

haviam falado que as prostitutas buscam dinheiro fácil. Assim, destaca-se o seguinte enxerto: 

 

“(...) então, um caminho que a pessoa enxerga, que talvez seja um caminho difícil que 

talvez a pessoa entenda como mais fácil, e talvez o único que ela conseguiria” (E3, 31 

anos, Auditor).  

 

Dito isto, é preciso refletir sobre a fala desses entrevistados (E1, E3 e E4) que estão em 

aparente contradição. Neste sentido, uma justificativa que poderia ser aventada seria a de que, na 

verdade, eles querem dizer que a prostituição seria uma atividade “fácil” de ser desempenhada, 

porque não exige grandes investimentos ou qualificação profissional e, ao mesmo tempo, é 

“difícil”, uma vez que a rotina da prostituição envolve longas horas a prestar o trabalho sexual e 

está exposta a inúmeras vitimações. Mesmo assim, esta crença está relacionada com a conceção 

de que prostitutas não possuem a instrução adequada para conseguir dinheiro de outra forma e, 

por isso, a prostituição seria para estas mulheres a única alternativa (TAMPEP, 2009, p. 37). 

Ao longo das entrevistas, foi possível identificar outras crenças, percebidas no discurso 

dos entrevistados, tais como as prostitutas não são confiáveis, a prostituição é uma escolha ruim, 

as prostitutas estão acostumadas com a sua vitimação e não têm princípios e valores. 
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Em relação a primeira perceção, tem-se que quatro entrevistados (E4, E5, E11 e E14) 

demonstraram legitimá-la. Neste sentido, salientamos o seguinte trecho: 

 

“Eu acho que a vida de uma profissional desta de luxo é fazer como se fosse um teatro, 

alguém paga, ela finge que ta gostando o tempo todo (...). E eu não sei até que ponto a 

pessoa ia estar comigo por causa daquele teatro, ou se é a pessoa mesmo. Não consigo 

ver uma confiança nesse sentido” (E11, 22 anos, Estudante). 

 

A crença de que a prostituição é uma má escolha foi ratificada pela extensa maioria da 

amostra (n=10), de modo que ao longo das entrevistas é possível perceber um juízo de valor 

negativo que recai sobre a prostituta e sobre a prostituição. Valoração esta que se traduz em 

convicções como as que dizem que a prostituição não é um trabalho honesto, que não é uma boa 

opção de vida, que ninguém está feliz exercendo esta atividade e que esta é uma escolha 

temporária.  

Assim, ressalta-se o posicionamento de um dos entrevistados: 

 

“Eu não ia aceitar (ter alguém na família a se prostituir), não acho que é certo. A gente 

tem que buscar ter uma vida honesta e acho que tem outros caminhos que a pessoa pode 

seguir, não precisa da prostituição, sabe”. (E7, 64 anos, Vendedor ambulante). 

 

Outra convicção sustentada, desta vez, por três entrevistados (E6, E8 e E13) é a de que as 

prostitutas estão acostumadas com a sua vitimação, por isso não valorizam tanto as agressões 

físicas que lhes são perpetradas, uma vez que sabem que estas ofensas fazem parte do seu dia-a-

dia, da sua realidade na prostituição. Este é, inclusive, o posicionamento destacado a seguir: 

 

“Sendo que no caso dela ser prostituta para ela tanto faz como tanto fez. Eu quero dizer 

que ela já está acostumada com isso. Isso é esperado, ela sabe que vai acontecer” (E8, 

70 anos, Camelô). 

 

E, finalmente, a crença de que prostitutas não tem princípios e valores foi citada por cinco 

entrevistados (E3, E4, E5, E7 e E14), e traduz-se num posicionamento que reconhece a prostituta 
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como sendo possuidora de atributos e características que transmitem uma identidade social 

desvalorizada (Lebel, 2008, p. 409). Assim, destaca-se: 

 

“(...) Está muito vinculado a princípios e valores que a pessoa não tem (...) princípios e 

valores ali que ela não teve na infância, que levam a isso (a prostituição), ou que façam 

ela enxergar que isso é uma opção” (E3, 31 anos, Auditor). 

 

Por último, deve-se observar que as citadas crenças são, na verdade, parte de um contexto 

maior que são os estereótipos (Devine, 1989). Estes  podem ser, então, valorados de forma 

negativa ou positiva. No caso dos dados colhidos, pode-se interpretar que algumas das crenças 

tratadas se traduzem em verdadeiros preconceitos (Lima e Vala, 2004, p. 402). Assim, tem-se que 

todos os preconceitos elucidados no presente estudo demonstram que as prostitutas fazem parte 

de um grupo social desvalorizado e estigmatizado. Neste sentido, o estigma da prostituta está, 

justamente, nesta ausência de princípios e valores, na convicção de que elas apresentam alguma 

falha moral e na conceção de que prostituir-se não é uma escolha moralmente aceitável 

(Goffman, 1988), e traduz-se no entendimento que as prostitutas, enquanto estigmatizadas, 

possuem atributos e características que transmitem uma identidade social desvalorizada (Lebel, 

2008, p. 409). 

Ante ao exposto, convém dizer que as representações sociais em torno do papel e do lugar 

da prostituta e da prostituição na sociedade brasileira podem ser entendidas como complexas, 

uma vez que, ao mesmo tempo que os entrevistados endossaram preconceitos em relação à 

prostituta e a prostituição, principalmente ligados ao desvio e ao estigma, estes também 

manifestaram sentimentos de aceitação relacionados com esta atividade e com este ator social. 

Assim, vislumbraram-se três atitudes-tipo associados à prostituta e à prostituição: a aceitação, a 

antipatia ou oposição e ambiguidade, que podem ser traduzidos na identificação de três grupos: o 

mais inclinado a aceitar a prostituição, o que manifesta mais abertamente sua oposição e o 

terceiro, que presenta grandes variações e heterogeneidade. 

Há que se dizer que as representações sociais sobre estes objetos estão dispostas nas 

entrevistas como em camadas, de maneira que é preciso estar sempre a analisar as entrevistas na 

sua completude e não de forma segmentada, até porque os entrevistados estão sempre a rejeitar e 

a endossar as crenças e os estereótipos sobre a prostituta e a prostituição.  
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Neste sentido, identificou-se que a principal razão para a entrada para a prostituição é 

apontada pela maioria dos entrevistados como a necessidade financeira (n=13) e, por isso, pode-

se dizer que existe uma associação entre a prostituição e a necessidade de sobrevivência. A maior 

parte da amostra (n=9) defende, também, que a prostituição deve ser vista como uma profissão e 

com isso, gozar de certos direitos trabalhistas como outros trabalhadores. Todavia, dez 

entrevistados entendem que a prostituição é uma má escolha, dizendo que não é um trabalho 

honesto, não é uma boa opção de vida, que ninguém é feliz na prostituição ou, ainda, que é uma 

escolha temporária. O facto de se dizer que quem ingressa na prostituição o faz por necessidade 

sugere que esta não é uma opção de vida, ao mesmo tempo que o entendimento de que deveria 

ser uma profissão parece estar alinhado com a conceção de que a prostituição poderia ser uma 

carreira, e que como tal seria uma escolha da pessoa. Por isso, estes três dados levantam a 

seguinte questão: a prostituição é, afinal, uma escolha de vida ou não? Sendo ela uma opção a ser 

seguida, os entrevistados entendem que esta não é uma boa escolha e esta fala está, portanto, 

alinhada à conceção do desvio, de que a sociedade escolhe normas consideradas corretas e 

erradas a serem seguidas, e que o ato de se prostituir está dentro da última categoria (Becker, 

1977). 

No que diz respeito às zonas para a prostituição, apesar da maioria da amostra (n=9) se 

dizer favorável a estas concentrações, a maior parte dos argumentos utilizados pelos entrevistados 

são de rejeição à prostituição (seis argumentos de rejeição e cinco de aceitação), sendo que estes 

reforçam conceções ligadas ao estigma de que a prostituição é suja, moralmente reprovável, que 

deve ser controlada e vigiada (Pereira, 2014). 

Quanto ao tratamento jurídico da prostituição, a extensa maioria (n=10) reportou que 

deveria ser permitido, assim como relatou, também, que o cliente não deve ser penalizado pela 

contratação da prostituição (n=12). No tocante à prostituição infantil os entrevistados foram 

unânimes na proibição desta forma de prostituição, por entender que se deve zelar pela proteção 

da criança e porque a mesma não teria discernimento para tomar algumas decisões, como se 

prostituir, por exemplo. O agenciamento, por sua vez, dividiu opiniões e apenas metade da 

amostra entendeu que o proxenetismo deveria ser permitido e regulado, pois os Chulos 

possuiriam um conhecimento sobre a gerência da prostituição. 

A pornografia foi considerada como prostituição por seis entrevistados (de um total de 

onze), porque se percebeu uma semelhança entre o comportamento da atriz porno e o da 
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prostituta. Todavia, os entrevistados pareceram ter dificuldade em dar outros exemplos do que 

consideravam como prostituição, facto que apenas evidencia a complexidade deste fenómeno. 

Sendo assim, alguns entrevistados (n=8) preferiram não enfrentar a questão e forneceram a sua 

própria definição do que consideram prostituição, sendo esta entendida por eles como a “venda 

de sexo”. Dentro desta questão, alguns entrevistados (n=5) ainda reconheceram que a pornografia 

seria uma forma de prostituição melhor do que a prostituição de rua ou a indoor, por exemplo, 

dizendo que a primeira seria mais seletiva e limpa. Tais declarações evidenciam que algumas 

formas de prostituição estão mais associadas ao desvio e ao estigma do que outras. 

No que diz respeito às reações de se ter alguém na família de origem que se prostituir e de 

ter um relacionamento com uma prostituta ou ex-prostituta, nos dois casos a perceção dos 

entrevistados foi de rejeição. Na medida em que apenas dois entrevistados aceitam plenamente 

ter um familiar a se prostituir, cinco entrevistados teriam um relacionamento com uma ex-

prostituta e apenas um inquirido -E8- se casaria com a prostituta e com a ex-prostituta. 

Curiosamente, este mesmo entrevistado lamenta que um familiar se prostituta e é identificado 

como um dos participantes que pertence ao grupo que fala mais abertamente sobre a rejeição da 

prostituta e da prostituição. 

Sobre a questão da iniciação sexual dos jovens através da prostituição, tem-se que esta 

prática suscita alguma indignação da maior parte da amostra (n=9), isto porque esses 

entrevistados entenderam que esta prática está associada a uma ideologia machista, baseada em 

conceções estereotipas ligadas ao género masculino, que entende que os homens devem ser viris 

e sexualmente ativos; outros entrevistados julgam que isso seria uma forma de sexualizar o jovem 

antes do tempo (n=3) e seria, também, uma prática desnecessária nos tempos atuais (n=3), 

levando-se em conta os avanços da tecnologia e a liberação sexual da mulher. 

Em relação à procura da prostituição por homens casados, a maior parte da amostra 

(n=10) entende que os problemas conjugais seriam a principal motivação para a procura por 

prostitutas e, também, a maioria dos entrevistados (n=10) vislumbra que esta busca teria efeitos 

negativos no relacionamento, como o afastamento e o fim do casamento. Há que se dizer que esta 

rejeição à procura de prostitutas por homens comprometidos está obviamente associada à 

conceção de que os relacionamentos tradicionais são monogâmicos, e, por isso, um 

relacionamento extraconjugal seria interpretado como uma traição. Mesmo assim, dois 

entrevistados referiram que o uso da prostituição pode salvar um casamento, pois seria preferível 
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que o homem casado mantivesse um relacionamento com uma prostituta, onde não haveriam 

sentimentos envolvidos. 

No que diz respeito às crenças sobre a prostituta e a prostituição, a maioria dos 

entrevistados (n=12) reforça apenas a convicção de que os clientes que fazem sexo com 

prostitutas têm maior probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis. As demais 

crenças são reforçadas apenas por alguns entrevistados. De forma que, a maioria da amostra não 

acha que existe uma procura masculina generalizada por prostituição, não vê relação entre o 

gosto por sexo e a preferência pela relação sexual agressiva e a prostituição e não reforça que 

prostitutas estão à procura de dinheiro fácil. Entretanto, no que refere esta última questão, três 

entrevistados apresentaram discursos contraditórios, de modo que não se pode ter certeza se eles 

reforçam ou não este preconceito ligado à prostituta. Há que se dizer, todavia, que, de maneira 

geral, os entrevistados estiveram sempre a demonstrar atitudes-tipo de oposição em relação a este 

objeto de estudo. 

 

B. Representações em torno da violência contra as mulheres e contra as prostitutas 

– a construção social do rótulo de vítima 

 

Comportamento da mulher e da prostituta e a probabilidade de ser vítima 

 

Para aferir a construção social do rótulo de vítima de violência física e sexual às 

prostitutas, foram colocadas, inicialmente, duas perguntas. A primeira indagação era “No Brasil, 

todos os anos, existem várias mulheres que são vítimas de crimes sexuais. Acha que as mulheres 

que são vítimas de crimes sexuais podem ter comportamentos que facilitem esses crimes?”. Esta 

foi dirigida às mulheres em geral e pedia-se aos entrevistados que dissessem se estes 

identificavam algum comportamento da mulher que pudesse aumentar a probabilidade dela ser 

vítima desses crimes. Dependendo do que o participante respondesse, eram feitas também outras 

perguntas, como “No seu entender, por exemplo, as mulheres que se vestem com roupas curtas 

ou com pouca roupa têm maiores probabilidades de se tornarem vítimas de crimes sexuais?”, 

“As mulheres que têm relações sexuais com vários homens (têm maiores probabilidades de se 

tornarem vítimas de crimes sexuais)?” e  “As mulheres que pegam carona (boleia) com 

estranhos?”. 
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Posteriormente, os entrevistados eram inquiridos sobre a prostituta, com a pergunta: “E se 

esta mulher se dedicar à prostituição, acha que ela tem maior probabilidade de ser vítima?”. As 

duas perguntas foram realizadas para que se estabelecesse uma comparação entre as respostas. 

De acordo com os dados colhidos, constatou-se que todos os entrevistados (n=14) 

apontam algum comportamento da mulher como suscetível de aumentar o risco de esta se tornar 

vítima de uma agressão física ou sexual, sendo que oito entrevistados relacionam as suas 

vestimentas com a probabilidade de ser vitimada, seis entendem que ter múltiplos parceiros 

sexuais aumentaria este risco e todos os entrevistados relataram que pedir boleia é uma conduta 

que está sujeita a risco. 

Esta culpabilização da vítima que é atribuída às mulheres também está relacionada com o 

facto de que se espera que elas modifiquem o seu comportamento em contextos sociais 

associados à violência, de modo a evitar serem vitimadas. Neste sentido, considera-se que estas 

devem ter atitudes de cuidado e de evitamento, abstendo-se, por exemplo, de usar certas roupas, 

frequentar certos locais a determinadas horas e pedir boleia a estranhos. Tudo isto, porque elas 

são consideradas mais frágeis e mais expostas à vitimação do que os homens (Richardson e May, 

1999, p.312). Neste sentido, destaca-se a fala de dois entrevistados: 

 

“Sendo mulher já é propícia a isso, aparentemente é um sexo frágil, então isso já 

caracteriza outros fatores que já endossa isso” (E6, 41anos, Taxista). 

 

“(...) No mundo de hoje, do jeito que tá, vendo tudo os acontecimentos na televisão, a 

mulher devia evitar vestir certas roupas, podendo evitar seria melhor” (E14, 38 anos, 

Camelô). 

 

Em relação às prostitutas, a extensa maioria (n=13) dos entrevistados reportou que os 

comportamentos que lhes são atribuídos estão relacionados com uma maior probabilidade delas 

se tornarem vítimas dos citados crimes. Deste total, os participantes E8 e E9 relataram que as 

prostitutas têm as mesmas chances de serem vítimas em relação as mulheres em geral. 

Ressalta-se que o entrevistado E13 foi o único a não considerar as atitudes das prostitutas 

como suscetíveis de maior vitimação, isto porque ele entende que se o agressor identificasse a sua 



 

 96 

potencial vítima de estupro como prostituta, ele não precisaria violá-la, bastaria que ele pagasse 

pelo encontro sexual. Nas suas palavras: 

 

“Se ela falar acho que vai ser meio diferente, se ela falar que é prostituta vai ser 

diferente, porque não vai precisar o cara (gajo) chegar com tanta violência, é só o cara 

(gajo) chegar e marcar um programa ali” (E13, 42 anos, Manobrista). 

 

Motivações para não denunciar – mulher e prostituta 

 

Outra questão que também está relacionada com a atribuição deste rótulo, ainda que 

indiretamente, é aquela que pergunta aos entrevistados sobre as motivações para não denunciar, 

primeiro da mulher, e depois da prostituta. A segunda indagação foi dirigida aos participantes 

para saber se eles pensavam que a prostituta tinha (ou não) o direito de denunciar uma agressão 

física ou sexual sofrida. De acordo com os dados coletados, oito entrevistados (E2, E3, E4, E6, 

E7, E8, E9 e E13) apontam o medo da vitimação secundária como uma das motivações para a 

prostituta não denunciar os citados delitos, sendo que, deste número. sete participantes (E2, E3, 

E4, E6, E7, E8 e E13) são categóricos ao dizer que a prostituta vai ser desacreditada e até 

culpabilizada enquanto vítima, em função do serviço sexual que presta
86

. Neste sentido, convém 

destacar o seguinte trecho de entrevista: 

 

“Nem o delegado lá vai aceitar, se ela chega lá na delegacia e fala “eu sou prostituta” e 

o delegado vai falar “o que você veio fazer aqui” (E7, 64 anos, Vendedor ambulante). 

 

Já em relação à mulher, de maneira geral, nove inquiridos pensam ser o medo da 

revitimação e outros nove da vitimação terciária os principais motivos que levariam uma mulher 

a não denunciar estes crimes, seguido de quatro entrevistados que mencionaram a vitimação 

secundária como motivadora. Em relação a esta última, os participantes entenderam que esta 

forma de vitimação ocorreria porque a vítima não confiaria na justiça (n=2), teria medo da 

                                                 
86

 As outras motivações para não denunciar da prostituta seriam: o medo de perder clientes (n=2) e de sofrer 

vitimação terciária (n=1).  
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impunidade do agressor (n=1) e pensaria que denunciar seria reviver o evento traumático (n=1). 

Estes dados indicam que na perceção dos entrevistados, não seria uma preocupação da mulher 

enquanto vítima ser desacreditada ou culpabilizada pelos Órgãos de Justiça, enquanto que no 

caso da prostituta esta motivação para não denunciar é bastante citada (n=7). 

 

Atribuição do status de vítima de estupro às prostitutas  

 

Posteriormente, fez-se mais um questionamento relativo à atribuição do status de vítima 

de um crime sexual à prostituta, com a pergunta: “Imagine que uma prostituta está a fazer um 

“programa” com um cliente e decide interrompê-lo ou se recusa a praticar determinado ato 

sexual e o cliente a força. O que acha disso?”; colocou-se, então, uma situação hipotética aos 

participantes para que eles pudessem dizer como valoravam um episódio fictício. Esta inquirição 

foi pensada como uma pergunta bastante aberta para que o entrevistado pudesse responder de 

forma livre. Dependendo do que este respondesse podia ser feita também a seguinte pergunta 

“Acha que neste caso se pode dizer que a prostituta foi vítima violência sexual?”. 

No tocante a esta pergunta, a extensa maioria dos entrevistados (n=13) disse identificar 

que a prostituta seria vítima de estupro, e que esta pode interromper o programa quando não 

quiser mais o ato sexual, sendo este um direito dela. Assim, percebe-se que esses participantes 

atribuíram o status social de vítima de estupro à prostituta. Todavia, E8 relatou que não a 

considera como vítima de violação no caso em que esta se recusa a fazer alguma conduta sexual 

que havia sido combinada anteriormente e o cliente a força, mas a percebe como vítima se o 

cliente a compele a fazer algo que não havia sido acordado. 

Vale destacar que o entrevistado E4 disse que, apesar de ser um direito da prostituta a 

interrupção do ato sexual, esta não deveria fazê-lo, mas, antes, deveria adotar como 

comportamento de evitamento a conduta de não parar os programas sexuais em curso: 

 

“Acho que é o direito dela (de interromper). Eu acho que ela ta correndo um risco, 

porque o cliente dela, geralmente não é o cliente educado, como eu falei antes, ela pode 

ter sorte de ter um ou dois clientes educados na noite (...)” (E4, 49 anos, Servidor 

público). 
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Interessante apontar, uma evidente ambiguidade no discurso dos entrevistados que ao 

mesmo tempo em que a extensa maioria (n=13) entende que os comportamentos das prostitutas 

são suscetíveis de aumentar a sua probabilidade de vitimação, também pensa que elas devem ser 

reconhecidas como vítimas de um crime sexual (n=13). Contudo, na eventual ocorrência deste 

delito, apenas metade da amostra entende que ela teria o direito de denunciar esta ocorrência. Isto 

porque, apesar de a amostra reconhecer que o agressor praticou um crime, uma conduta 

socialmente reprovável, também considera que a prostituta provocou o ofensor ou se expôs de 

alguma forma ao risco de vitimação e, é por isso, culpada, ainda que parcialmente, pelo seu 

próprio sofrimento. E, é por isso também que, para alguns participantes, ela não teria o direito de 

denunciar este crime.  

Consoante falado anteriormente, treze entrevistados reportaram que as atitudes das 

prostitutas no exercício da prostituição eram propiciadoras de maior probabilidade de vitimação. 

Em relação a esta questão do guião, tem-se que todos os participantes da amostra (n=14) 

utilizaram alguma técnica de neutralização para justificar a culpabilização da vítima mulher, em 

geral, ou da prostituta (sendo que somente treze deles usam as citadas racionalidades associadas à 

prostituta). Estas justificações, tal como prelecionaram Sykes e Matza (1957), visam proteger a 

sua autoestima e sua reputação social. Estas técnicas associadas à mulher e à prostituta foram 

pensadas pelos autores: Suarez e Gadalla (2010), Bush (2000), Coston e Ross (1998) e Miller e 

Schwartz (1995). 

Em relação à mulher em geral, a maior parte dos entrevistados (n=13) fizeram uso da 

racionalidade que diz que as mulheres merecem o mal praticado contra elas, porque de alguma 

forma provocaram, facilitaram ou se expuseram a risco de vitimação, e, por isso, são 

responsáveis, ainda que parcialmente, pelo seu sofrimento. Um exemplo disto está na frase de um 

dos entrevistados, quando este se refere as mulheres que pedem boleia: 

 

“Acho que nesse caso fica mais propensa sim, até porque é um risco alto que elas estão 

se submetendo (...)” (E10, 33 anos, Administrador). 

 

Apenas um entrevistado (E3) fez uso da justificação que se assenta na premissa de que a 

mulher vitimada não merece o status de vítima de um crime, porque mulheres que tem vários 
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parceiros sexuais consentem implicitamente ter sexo com qualquer homem (Miller e Schwartz, 

1995). 

No tocante às prostitutas, a racionalidade mais usada foi a que diz que “prostitutas 

merecem o mal praticado contra elas”, sendo este discurso endossado por onze participantes (E1, 

E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 e E13). Esta parte da conceção de que a prostituta deve ser 

culpabilizada (blaming the victim) por algum comportamento, porque se entende que ela, 

voluntariamente, provocou o agressor, facilitou a vitimação ou se colocou em risco de ser vítima. 

Ou, ainda, de maneira mais sutil, pode-se dizer que a sua atividade sexual na prostituição a expõe 

a este risco ou, finalmente, que ela sabe dos perigos inerentes à prostituição e conscientemente se 

arrisca (Miller e Schwartz, 1995). Assim, destaca-se um trecho extraído de uma das entrevistas: 

 

“Ela tá incentivando, ela ta incentivando o cara (gajo) a levar ela para furada (sarilho). 

E leva” (E7, 64 anos, Vendedor ambulante). 

 

Ainda no tocante a esta justificação, é possível observar que alguns participantes (E1, E7, 

E10), quando culpabilizam as prostitutas pela sua vitimação, também as consideram como 

vítimas provocadoras. Neste sentido, compreende-se que, tal como afirma Menachem Amir 

(1967, p. 493), o comportamento dela é interpretado pelo ofensor como um convite sexual ou é 

um sinal de que a mesma está sexualmente disponível. Assim, destaca-se o seguinte trecho:  

 

“(...) porque se a pessoa trabalha com isso, a forma como ela vai falar com a pessoa 

pode dar o cara a entender que ela quer isso, ou que ele se sinta mais à vontade de 

agredir a mulher” (E1, 29 anos, Estudante). 

 

Os outros entrevistados (E2 e E3) utilizaram a racionalidade “prostitutas não merecem o 

status de vítima de determinados crimes”, que tem como propósito a negação da pessoa que foi 

vitimada (Miller e Schwartz, 1995). Deste modo, esses participantes legitimam duas vertentes 

desse discurso. A primeira diz que prostitutas não podem ser violadas em certas condições, 

porque uma vez que se estabeleceram um acordo com o cliente, abdicaram do direito de recusar 

alguma situação imposta por ele, de forma que o cliente pode fazer o que quiser porque ele 

pagou. Este é claramente o caso do excerto a seguir: 
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“(...) o cara que vai comprar o serviço da prostituição, acredito eu, deve se achar com 

direitos, porque ele tá pagando, ele merece, ele pagou por isso (...)” (E2, 32 anos, 

Arquiteto). 

 

A outra dimensão está contida no mito do estupro (Burt, 1980), que faz parte da crença 

construída em torno de estereótipos, de preconceitos e de ideias falsas sobre a violação sexual, 

cujo propósito é justificar a violência contra a mulher, atribuindo-lhe, neste processo, culpa pela 

sua própria vitimação. Dentro desta lógica, a prostituta, em função da sua atividade, não seria 

considerada como “estuprável”. Dito isso, destaca-se o trecho de uma das entrevistas que ilustra 

muito bem esta conceção: “(...) então, é o seguinte, se ela tem tudo isso que a gente falou e é 

uma prostituta e tá na rua, a probabilidade é maior, de ela entrar num carro com um cara 

(gajo), o cara fazer tudo com ela e, por exemplo, não pagar” (E3, 31 anos, Auditor). Em uma 

leitura atenta, percebe-se que o entrevistado acha que se o agressor pagar a prostituta não haveria 

nenhum problema, como se a anuência e dignidade sexual dela dependessem, única e 

exclusivamente, de um pagamento, e como se a mesma não selecionasse seus parceiros sexuais e 

fizesse sexo com qualquer um disposto a pagar.  

Outra ferramenta que também é utilizada pelos entrevistados com o objetivo de proteção 

da autoestima social é o achado de pesquisa “distanciamento”. Este consiste na tentativa, por 

parte do inquirido, de separar a sua fala externalizada do discurso de outra pessoa, de modo que 

ele pode dizer o que quiser sem recair sobre si qualquer juízo de valor negativo, e pode, deste 

modo, manter, perante a entrevistadora, a imagem que assume ser desejável socialmente. Assim, 

o entrevistado diz “o ofensor vai pensar”, “o delegado diria que” ou “a prostituta sabe que”, com 

o propósito de marcar esta oposição entre o pensamento do entrevistado e outra pessoa, como o 

agressor, mas, na realidade, o primeiro não tem acesso ao raciocínio do ofensor, da vítima ou do 

delegado, sendo este dado identificado pela entrevistadora como uma racionalidade tal qual 

defendem os autores Sykes e Matza (1957). 

Nesta pesquisa, o distanciamento foi usado pela maioria dos entrevistados (n=9) no que se 

refere à prostituta. Neste sentido, evidencia-se o seguinte enxerto: “(...) então, vão falar “você é 

prostituta, você está sujeita a essas coisas” (E3, 31 anos, Auditor). Em relação à mulher em 

geral, este achado de pesquisa foi identificado na fala de apenas três entrevistados (E3, E4 e E12), 
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com colocações como a seguinte: “a primeira coisa que o cara (agressor) vai pensar é “ela tá 

querendo me dar mole”” (E4, 49 anos, Servidor público). 

Nota-se que o distanciamento não é utilizado somente nas justificações mencionadas, ele 

também foi usado por alguns participantes (E2, E3, E13) para se distanciarem de outros 

comportamentos que não estão relacionados com a vítima mulher ou prostituta, como por 

exemplo, para dizer que não endossam condutas como o relacionamento extramarital e a prática 

de iniciação de jovens para uma experiência sexual com a prostituição. Desta forma, destacam-se 

três passagens que ilustram este pensamento, sendo que as duas primeiras se referem à procura de 

prostitutas por homens casados e a segunda à prática de levar jovens à prostituição: 

 

“(...) Eu não sou essas pessoas, então você tem que perguntar pra elas” (E2, 32 anos, 

Arquiteto), “eu vou falar o que falam, o que os meus amigos falam que acontece, porque 

eu nunca passei por isso (E13, 42 anos, Manobrista) e “(...) não foi a minha realidade, 

mas foi a dele” (E3, 31 anos, Auditor). 

 

O distanciamento, como ato de marcar a diferença entre o pensamento do entrevistado e 

de outro ator social designado por ele, nada mais é do que uma resposta de negação que visa 

rejeitar características indesejáveis para si. Assim, entende-se que esta atitude dos entrevistados 

está relacionada ao conceito de desejabilidade social, que se coloca como uma tendência dos 

participantes para atribuírem, para si, comportamentos considerados socialmente desejáveis, ao 

mesmo tempo em que rejeitam os atos vistos como inaceitáveis para a satisfação da aprovação 

social.  Em resumo, para manter a desejabilidade social a pessoa reivindica para si traços 

socialmente desejáveis e rejeita aqueles capazes de impactar de forma negativa a sua imagem 

social (Paulhus, 1984). O citado mecanismo, tal como preleciona Paulhus (1984), pode dar-se de 

maneira inconsciente, através do autoengano, ou de forma dissimulada, por meio do 

gerenciamento de impressões. No primeiro caso, a resposta de atribuição de características 

desejáveis e a rejeição de traços indesejáveis se dá por motivações inconscientes do entrevistado, 

que realmente acredita nos seus auto relatos positivos. Já na segunda hipótese, o entrevistado 

gere, de forma intencional e consciente, as impressões, destacando traços positivos e rejeitando 

os negativos para criar uma imagem social que entende como adequada e evitar desagradar as 

pessoas, no caso da pesquisa, a entrevistadora. 
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Características dos ofensores 

 

Os participantes foram incentivados a dizer se conseguiam identificar características que 

um ofensor (de crimes sexuais e agressões físicas) poderia ter. Apesar de terem apontado tantos 

traços comportamentais e psicológicos, a maior parte da amostra (n=10) concentrou-se mais nos 

aspetos psíquicos e relatou que os agressores possuem atributos ligados a doenças mentais 

(psicopatia, loucura, distúrbios psicológicos). Três entrevistados (E3, E6 e E14) citaram também 

“anormalidade” e um inquirido mencionou a característica “monstro” e “assassino” (E7). Neste 

viés, pode-se dizer que os traços referidos pela maior parte da amostra estão alinhados com a 

conceção do ofensor ideal, formulada por Nils Christie (1986, pp. 28-29), que diz que o agressor 

agiria de acordo com o que se espera do rótulo de um desviante, manifestando anormalidades e 

comportamentos patológicos, e, por isso, se distanciaria do conceito de humanidade.  

 

Dentro das representações dos entrevistados sobre a violência contra as mulheres e contra 

as prostitutas identificou-se que quase todos os entrevistados pensam que algum comportamento 

da vítima pode aumentar a probabilidade da mesma ser vitimada por uma agressão física ou 

sexual. E este processo ocorre tanto em relação as prostitutas (n=13), quanto no tocante as 

mulheres em geral (n=14). Este dado se traduz na conceção de que a amostra reforça que as 

vítimas mulheres, incluindo-se a prostituta, são culpabilizadas (blaming the victim) pela sua 

própria vitimação (Pam, 2019) e, por isso, são responsáveis, ainda que parcialmente, pela 

injustiça sofrida, retirando do agressor parte da sua culpa.  

Ademais, esta perceção também está alinhada com o facto de que, muitas vezes, essas 

mulheres não são vistas como vítimas ideais, tal como prelecionou Christie (1986), porque a 

vítima que, por exemplo, usa roupa curta e tem muitos parceiros sexuais foi considerada 

provocadora ou facilitadora do risco de ser vítima (n=13, para mulheres em geral). Da mesma 

forma, a pessoa que pede boleia pode ser considerada culpada por estar no lugar em que foi 

vitimada (n=14, para mulheres em geral). Em relação à prostituta, tem-se que a mesma está ainda 

mais afastada desta conceção de vítima ideal, porque ela cumula diversos comportamentos que 

foram construídos socialmente como suscetíveis de serem evitados, como ter diversos parceiros 
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sexuais, pedir boleia a desconhecidos e usar roupas curtas ou provocantes, além de ser 

considerada um ator social desviante e estigmatizado. Assim, a prostituta, mais do que qualquer 

mulher, é considerada a vítima não ideal, pois ela é aquela que não possui os atributos, condições 

ou o estilo de vida socialmente desejáveis (Christie, 1986). 

Outra perceção é a de que o mesmo número de participantes (n=13) que culpabilizam a 

vítima prostituta por certos comportamentos também reconhecem que a mesma deve ser 

considerada vítima de um crime sexual se o cliente, por exemplo, a força. Contudo, sete deles 

pensam que, se ela procurar algum Órgão de Justiça para denunciar uma vitimação será 

desacreditada. Assim, entende-se que reconhecer o comportamento do agressor, ou a situação de 

violência como errada, é uma questão diferente de atribuir-lhe, de facto, a culpa pelo crime 

praticado. Neste sentido, os entrevistados identificam a situação estupro como inaceitável, 

reconhecem o agressor como tendo algum traço patológico ou de anormalidade (ofensor ideal), 

mas, ainda assim, pensam que a vítima contribuiu para a sua vitimação. Efetivamente, quase 

todos os inquiridos (n= 14, para mulheres em geral e n=13 para prostitutas) reforçam o uso das 

técnicas de neutralização para justificar os atos violentos praticados contra as mulheres e usam, 

também, do distanciamento para que manter a desejabilidade social e, com isso, atrair para si os 

comportamentos sociais desejáveis e afastar aqueles que são capazes de impactar de forma 

negativa na sua imagem social (Paulhus, 1984). 

No caso da amostra, parece acertada a conceção de Busch (2003) de que esta cultura de 

violência ligada à mulher em geral (incluindo a prostituta) é parte das representações sociais 

associadas às mulheres e às prostitutas, porque esta cultura é aprendida por todos os homens, 

sendo que somente alguns deles aceitam esses valores de apoio a violência contra a mulher e 

escolhem internalizá-los. 
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Conclusão   

 

Ao longo desta pesquisa, foi possível ter acesso às representações sociais criadas, por um 

grupo de homens, heterogéneo, em torno das prostitutas. Com base nestes dados, foi possível 

identificar três tipos de atitudes face às prostitutas e à prostituição: aceitação, antipatia e 

ambiguidade. A aceitação é entendida como a manifestação de um sentimento positivo em torno 

da prostituta ou da prostituição, como por exemplo, considerar esta atividade como uma 

profissão. A antipatia traduz-se em atitudes abertamente preconceituosas, hostis e de evitamento 

direcionadas ao ator social citado. E, finalmente, a ambiguidade coloca-se como a atitude que 

oscila entre a aceitação e a oposição. Observou-se, também, que a amostra se divide em três 

grupos: o mais inclinado a aceitar a prostituição, o que manifesta mais abertamente a sua 

oposição e o terceiro, que presenta grandes variações e heterogeneidade. 

Foi possível perceber que todos os entrevistados apresentam, em algum momento das 

entrevistas, opiniões valores e sentimentos que demonstram oposição à prostituição e à prostituta. 

Ademais, estas representações não estão traduzidas apenas nas respostas que são dadas de forma 

direta às perguntas, mas nas falas complementares dos entrevistados, que são ditas nas 

entrelinhas. 

No que diz respeito ao papel e ao lugar da prostituta e da prostituição na sociedade 

brasileira, foi possível identificar que tanto este ator social, quanto a citada atividade, ainda 

suscitam representações sociais preconceituosas e estigmatizantes. Se por um lado, a maioria dos 

entrevistados defende a prostituição como profissão (n=9), a regulação desta atividade (n=10), a 

não penalização dos clientes (n=12) e a regulamentação do agenciamento (apenas metade da 

amostra), por outro os participantes entendem que a prostituição está associada à falta de opção 

de vida e à necessidade de sustento (n=13), percebem que esta atividade é uma má escolha 

(n=10) e não estão tão dispostos a aceitar um familiar na prostituição (apenas dois inquiridos 



 

 105 

aceitam plenamente), ou ter um relacionamento estável com uma prostituta ou ex prostituta 

(n=8). Em relação às crenças sobre a prostituição, apesar de quase todas elas não serem 

endossadas pela maioria dos participantes, a convicção de que prostitutas têm doenças 

sexualmente transmissíveis foi reforçada por quase todos eles (n=12). 

No que respeita à violência contra as mulheres e contra as prostitutas, as representações 

sociais dos entrevistados assentam na atribuição de culpabilidade às vítimas, - tanto a prostituta 

quanto a mulher em geral - pela vitimação sofrida (blaming the victim), em razão de 

comportamentos apontados como inadequados para as mulheres - pedir boleia, usar roupas curtas 

ou ter múltiplos parceiros sexuais (Van Dijk, 2009). A prostituta é, ainda, mais culpável, uma vez 

que ela cumula todos esses comportamentos, que, uma vez que não são evitados, impedem o seu 

reconhecimento como vítima. Além disso, de maneira geral, as mulheres foram identificadas pela 

amostra como provocadoras ou facilitadoras do risco de vitimação (n=14 para as mulheres em 

geral e n=13 para prostitutas), por isso não se enquadram na definição de vítima ideal trazida por 

Nils Christie (1986) e Strolb (2004). A prostituta, por sua vez, pode ser identificada como vítima 

não ideal, uma vez que ela não possui os atributos, condições ou o estilo de vida socialmente 

desejáveis (Christie, 1986). 

Apesar disso, existe a atribuição do status de vítima às prostitutas por parte dos 

entrevistados (n=13), uma vez que eles identificam tanto o ofensor, quanto a situação de uma 

vitimação sexual como algo errado e até criminoso, todavia a questão que se coloca é sobre o 

reconhecimento de que a mesma contribuiu, de alguma forma, para sua vitimação e, por isso, 

mereceu o sofrimento experienciado por ela. Se bem que a extensa maioria da amostra atribuiu o 

rótulo de vítima à prostituta, é inegável, que dentro da hierarquização das vítimas, é atribuído às 

prostitutas um status inferior, associado ao facto de estas serem percecionadas como vítimas não 

ideais, cujas suas experiências de vitimação não são levadas a sério (Gracia, 2018; Carrabine, 

2014). Uma confirmação disto reside no facto de uma parte significativa da amostra (n=8) ter 

identificado o medo da vitimação secundária como motivo para a prostituta não denunciar uma 

violência sofrida, e de metade dos entrevistados reconhecerem que, mesmo dentro do Sistema de 

Justiça, ela pode ser desacreditada, caso decida denunciar este crime. 

Tal como se previa, neste processo de culpabilização da vítima (blaming the victim) 

mulher, em geral, e da prostituta, os participantes (n= 14 para mulheres e n=13 para prostitutas) 

utilizaram racionalidades (Sykes e Matza, 1957), para justificar os atos violentos praticados 
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contra as mulheres, e, com base nisto, estabeleceram que as prostitutas provocaram, facilitaram 

ou se expuseram a risco (n=11). Dois entrevistados reforçaram, inclusivamente, o mito do 

estupro, porque deram a entender que as prostitutas não são consideradas vítimas de estupro 

porque, quando concordam em fazer o programa sexual, elas perdem o direito de recusar fazer 

algo que os clientes queiram. 

Ao longo das entrevistas, uma parte significativa dos inquiridos utilizaram o 

distanciamento como forma de manter a desejabilidade social, atraindo para si comportamentos 

reconhecidos socialmente como desejáveis e afastando aqueles considerados indesejáveis 

(Paulhus, 1984). No mesmo sentido, algumas das contradições reveladas na fala dos participantes 

pode ser interpretada como uma tentativa de disfarçar suas falas polémicas, que poderiam ser 

interpretadas pela entrevistadora como socialmente inadequadas. 

Tal como a literatura consultada revela, a representação social da prostituta está 

fortemente associada aos preconceitos, desvio e estigma que lhe são atribuídos (Farley, 2003; 

Gadalla, 2010). Todos os entrevistados demonstraram algum tipo de atitude desaprovadora, ou 

até mesmo hostil, em relação a este ator social.  

Este julgamento negativo dirigido às prostitutas está presente no imaginário masculino, no 

“senso comum” que este grupo social formou sobre ela e, talvez, estes preconceitos 

internalizados estejam tão enraizados no discurso masculino que se tornaram estereótipos 

involuntários, acionados de maneira inconsciente (Devine, 1989, p.6). De uma maneira ou de 

outra, ficou evidente que o “senso comum” sobre a prostituta e a prostituição, revelado nas 

respostas dos homens entrevistados, é pautado por conceções preconceituosas e estigmatizantes, e 

pelo reforço à culpabilização da mulher prostituta enquanto vítima de crimes sexuais, na medida 

em que todos os entrevistados identificaram que os seus comportamentos contribuíam para sua 

própria vitimação. 

Esta pesquisa constituiu um desafio, tendo em conta a sensibilidade do tema, e tendo em 

conta o facto de ser uma mulher a entrevistar homens, sobre um tema sensível, e estreitamente 

associado com os papéis de género. Contudo, e apesar destas dificuldades, os resultados obtidos 

permitiram uma reflexão relevante sobre as perceções e atitudes face à prostituta e à prostituição, 

revelando um quadro ainda significativamente preconceituoso e estigmatizante. 
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No que respeita às questões vitimológicas, os dados apontam para a existência de 

racionalidades que sustentam a relativização da violência contra as prostitutas, em particular, e 

contra as mulheres em geral. 

Em futuras pesquisas seria importante ampliar estes questionamentos a uma amostra mais 

alargada, com vista a melhor poder comparar as perceções e atitudes de clientes e não clientes, 

bem como procurar identificar diferenças geracionais. 
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Anexos  

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

ENTREVISTA 

 

Convidamo-lo a participar no Projeto “A Construção social das Prostitutas como vítimas de 

crimes sexuais e corporais: um estudo qualitativo em contexto brasileiro”, que está a ser 

desenvolvido no âmbito do Mestrado em Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto, pela mestranda Patrícia Abade, sob a orientação da Professora Maria Alexandra 

Leandro e coorientação do Professor Jorge Gracia Ibáñez, e que tem por objetivo descobrir as 

http://www.academia.edu/4258751/Sociology_of_Sex_Work_2009_
https://sigarra.up.pt/fdup/pt/web_page.Inicial
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atitudes e opiniões dos homens adultos em relação à prostituição e às prostitutas mulheres e de 

rua, bem como perceber se é dirigido a elas o status de vítima de determinados crimes, como 

agressões físicas e crimes sexuais.  

 

Nesta fase da pesquisa, a sua colaboração na resposta a entrevista semiestruturada é fundamental 

para perceber as atitudes e sentimentos direcionados à mulher prostituta e à prostituição. A sua 

participação é totalmente voluntária, e pode retirar-se a qualquer momento, sem que isso lhe traga 

qualquer consequência. Para facilitar a recolha e a análise da informação, pedimos a sua 

autorização para proceder à gravação da entrevista. O material resultante da entrevista será 

armazenado em local seguro, sem qualquer informação que permita a sua identificação, e será 

destruído depois da finalização desta investigação. Serão sempre mantidos o anonimato e a 

confidencialidade dos dados pessoais e os resultados obtidos serão usados exclusivamente para o 

presente estudo. 

 

Agradecemos a sua participação. 

 

 

A investigadora: 

_________________________________________ 

 

Depois de ouvir as explicações acima referidas, declaro que: 

i) Recebi uma cópia deste documento; 

ii) Li e compreendi a informação que consta neste documento e que fui devidamente informado e 

esclarecido dos objetivos e das condições de participação na entrevista; 

iii) Tive oportunidade de realizar perguntas e de ser esclarecido acerca de outros aspetos; 

iv) Autorizo a gravação da entrevista (assinalar com x a opção) [  ] Sim   [  ] Não  

 

Data e local: ___________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante: _______________________________________________________ 
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Guião de Entrevista 

 

1. No seu entender, o que pode levar uma pessoa a entrar na prostituição? 

 

a. Você acha que existe alguma relação entre a prostituição e a dependência de 

drogas e/ou álcool? 

 

b. Acha que o ambiente familiar ou a infância que uma pessoa teve pode 

influenciar na sua entrada para a prostituição? 

 

c. Acha que as dificuldades económicas podem explicar a entrada na prostituição? 

 

Sugestões: quando você fala de ... poderia me dar exemplos? O que quer dizer 

com? 
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2. Acha que a prostituição deveria ser considerada uma profissão? Deveria ter, por exemplo, 

aposentadoria, pagar impostos, ter direito de greve?  

 

Poderia me falar mais sobre isso? 

 

3. Você acha que a prostituição deveria ser proibida? Por que? 

 

a. E em relação a auto prostituição? 

 

b. E em relação a ter um terceiro agenciando a prostituta, como um cafetão? 

 

(Caso a resposta anterior não seja suficiente) Você disse que (follow up question). 

Explique-me um pouco melhor a sua ideia. 

 

c. E se a prostituta for menor de idade? E se for uma criança (por exemplo 13 

anos)? 

 

4. O que acha das zonas exclusivas (red light districts) para a prostituição?  

 

O que acha que isso influencia? 

 

Poderia me falar mais sobre isso? 

 

5. Você acha que quem utiliza a prostituição deveria ser penalizado, por exemplo com multa 

ou até outras penas? Por que? 

 

(Se sim): Você considera que deveria ser crime? Como acha que deveria se 

penalizado? 

 

(Se não): poderia me contar mais sobre isso? 

 



 

 121 

6. Tradicionalmente, no Brasil, havia pais, tios e primos que levavam os homens mais 

jovens da família a prostitutas para terem a sua primeira experiência sexual. O que pensa 

desta prática?  

 

Acha que isso ainda acontece no brasil? 

 

Conhece algum caso de alguém que já tenha sido levado para ter essa 

experiência? 

 

7. Como acha que reagiria se soubesse que alguém da sua família – prima, irmã, filha – 

estava na prostituição?  

 

8. Você se casaria/namoraria com uma mulher que já foi ou é prostituta? Por que? 

 

Podia explicar-me um pouco melhor o que sente em relação a isso? 

 

9. Existem pessoas casadas ou que namoram e que recorrem à prostituição. Porque acha que 

isto acontece?  

 

a. Que efeitos acha que isto pode ter na relação entre o casal? 

 

10. Costuma recorrer a conteúdo pornográficos na internet ou por outras vias?  

 

a. Quais? Com qual frequência?  

 

b. (Caso não responda na pergunta anterior) Costuma receber/repassar vídeos 

pornográficos nos média sociais, como no Whatsapp? 

 

11. Acha que a pornografia pode ser considerada uma forma de prostituição? Por que? 

 

a. Poderia me dar exemplos das atividades que acha que é prostituição? 
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12. Costuma utilizar a internet ou aplicações no telemóvel para encontrar pessoas com quem 

possa ter encontros sexuais? 

 

13. Utilizaria estes canais para contratar serviços sexuais pagos, por exemplo, o sexo 

telefónico?  

 

14. No Brasil, todos os anos, existem várias mulheres que são vítimas de crimes sexuais. 

 

a. Acha que as mulheres que são vítimas de crimes sexuais podem ter 

comportamentos que facilitem esses crimes? 

 

b. No seu entender, por exemplo, as mulheres que se vestem com roupas curtas 

ou com pouca roupa têm maiores probabilidades de se tornarem vítimas de 

crimes sexuais? 

 

c. E as mulheres que têm relações sexuais com vários homens (têm maiores 

probabilidades de se tornarem vítimas de crimes sexuais)?  

 

d. E as mulheres que pegam carona (boleia) com estranhos? 

 

e. E se a mulher se dedicar à prostituição? 

 

15. No seu entender, existem homens mais propensos a praticar atos de violência física e 

sexual contra mulheres? 

 

a. Quais seriam as características destes homens? 

 

16. Imagine que uma prostituta está a fazer um “programa” com um cliente e decide 

interrompê-lo ou se recusa a praticar determinado ato sexual e o cliente a força. O que 

acha disso? 
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a. Acha que neste caso se pode dizer que a prostituta foi vítima violência sexual? 

 

b. Na sua opinião, o que motiva uma vítima a não denunciar, por exemplo, uma violação 

sexual? 

 

a. E em relação a prostituta? O que na sua opinião poderia motivar a prostituta a não 

denunciar esses crimes junto aos órgãos de justiça? 

 

17. Alguma vez visitou algum espaço destinada à prostituição, como casas de massagem, 

prostíbulos, casas noturnas com striptease? 

 

a. Poderia contar mais sobre a sua experiência? 

 

18. Já fez sexo ou alguma outra atividade sexual com prostitutas ou já teve algum tipo de 

ligação sexual com prostitutas? 

 

19. Gostaria que me dissesse o que acha de algumas frases: 

 

a. “A maioria dos homens procuram a prostituição de vez em quando”.  

 

b. “As prostitutas exercem a prostituição em busca de “dinheiro fácil”. 

 

c. “Ninguém se dedicaria à prostituição se não gostasse de ter sexo com os clientes” 

 

d. “Prostitutas gostam de sexo mais agressivo”  

 

e. “Quem utiliza a prostituição está mais sujeito a ter doenças sexualmente transmissíveis?” 

 

20. Que idade tem? 
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21. Estudou até que ano? 

 

22. Qual é a sua profissão? 

 

23. Está em algum relacionamento amoroso estável? Qual? 

 

24. Como você se autoreferrencia? Negro, branco (caucasiano), pardo? 

 

25. Qual é a importância da religião na sua vida? 

 

a. (caso não resposta na questão anterior) Frequenta algum local de culto – igreja, 

centro, templo? 

 

 

 

 


