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A sociedade sempre dividiu o sexo feminino em dois grupos: as mulheres-esposas-mães e as 

prostitutas. Às primeiras, respeitadas, reservam-se as tarefas nobres da procriação e educação no seio dum 

casamento, enquanto que às segundas, desprezadas, se destinam as margens da sociedade e a imoralidade do 

sexo venal (imoral, entenda-se, para as mulheres, não para os homens que as procuram…). Apesar das 

mudanças ocorridas durante o século XX, no sentido dos direitos e liberdades das mulheres, nomeadamente a 

nível sexual, ainda é assim que as mulheres são pensadas pela generalidade das pessoas, independentemente 

do género. As mulheres, a maioria delas pelo menos, identificam-se com esta divisão, desejando-se incluídas 

no primeiro grupo e rejeitando o segundo. Está criada, então, a clivagem entre nós (as normais, impolutas, 

boas esposas e mães) e as outras (as desviantes, pecadoras e más). 

O resultado desta divisão, tem sido a estigmatização das prostitutas individualmente e enquanto grupo. 

Outrora, as prostitutas foram obrigadas a viver em bairros separados, expulsas para as periferias das cidades, 

forçadas a usar marcas distintivas. Hoje, as exclusões e as marcas são de outra índole, mas, como sempre, as 

prostitutas são perseguidas e humilhadas.  

A imagem que se tem das prostitutas é estereotipada. Os estereotipos, já se sabe, fixam algumas 

características esvaziando tantas outras. Ao tomar aquelas duas categorias de mulheres como mutuamente 

exclusivas, desvalorizam-se os restantes papéis que a mulher que é prostituta desempenha - porque, não 

esqueçamos, a prostituta, antes de o ser, é uma mulher como as outras. É também uma mulher-nós. 

A grande maioria das prostitutas são mães e quase todas assumem essas funções de forma dedicada. É, 

aliás, o amor pelos filhos e o desejo de que eles tenham um bom futuro que justificam esta opção de vida 

para muitas mulheres. Também algumas prostitutas exercem o papel de prestadoras de cuidados aos 

progenitores dependentes, tal como muitas das restantes mulheres. Além de que têm maridos, irmãs e irmãos, 

cunhados e cunhadas,… Têm sonhos, desejos e angústias como todas(o)s nós. Ao centrar-se apenas na 

condenação moral do seu comportamento, a sociedade parece esquecer estes aspectos humanos (positivos), 

bem como ignora alguns dos seus direitos enquanto cidadãs.  

 A prostituição (ou trabalho sexual – expressão que prefiro por retirar parte da carga pejorativa que a 

palavra prostituição tem) é um fenómeno complexo. Todos os comportamentos humanos são complexos e 
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este, ao envolver a sexualidade e a reacção negativa da sociedade, é-o de sobremaneira. É também um 

fenómeno caracterizado pela diversidade. Uma das conclusões que tiro dos trabalhos que tenho efectuado, 

remete-me para a multiplicidade de actores sociais envolvidos, de práticas desempenhadas e de contextos em 

que ocorre.  

Na minha investigação mais recente – uma pesquisa com observação participante sobre a prostituição 

de rua no Porto – contactei com muitas prostitutas com histórias de vida diversas. As mulheres que fazem 

prostituição são um grupo heterogéneo, seja nas suas características socio-demográficas: têm várias idades e 

proveniências sócio-economicas, diferentes níveis de escolaridade, diversas nacionalidades, todos os estados 

civis, com ou sem filhos, ganhando muito dinheiro ou quase nenhum; seja nas suas motivações, na forma 

como se relacionam consigo e com o seu trabalho, nas características de personalidade ou nas trajectórias de 

vida. Do mesmo modo, a forma como este trabalho é percepcionado é muito diversificada. Sem demonizar 

ou glorificar o trabalho sexual, reconheço que ele pode ser experienciado como uma forma de exploração, 

mas também como uma forma de desenvolvimento pessoal, admitindo que tem uns aspectos que são 

agradáveis e outros que são nefastos.  

Um dos aspectos mais desagradáveis da prostituição de rua é a violência a que as mulheres que a 

praticam estão sujeitas. Quando falo em violência não se trata de defender que todas as pessoas que se 

prostituem são vítimas de violência, nem de dizer que a prostituição por si só é uma forma de violência. 

Trata-se antes de evidenciar uma série de reacções negativas por parte da sociedade que se traduzem em 

agressões físicas, verbais ou sexuais. Quem exerce este tipo de violência são pessoas que se deslocam 

propositadamente aos locais de prostituição para cometerem esses actos e outras que passando casualmente o 

fazem. Clientes, homens que se fazem passar por clientes e outros (homens ou mulheres) que não tendo nem 

pretendendo ter qualquer relação com a prostituição agridem as mulheres que a praticam.  

Eu diria que há dois tipos de violência na rua contra as pessoas que se prostituem: uma mais subtil e 

indirecta, que compreende o desprezo e o desrespeito apenas porque elas são prostitutas; e outra, dirigida, 

directa e frequente que tem, muitas vezes, graves consequências físicas e/ou psicológicas. Refiro-me a uma 

diversidade de actos intencionais, como sejam as ofensas verbais (os insultos mais ferozes são frequentes), as 

agressões físicas (desde a utilização de armas até ao espancamento), o rapto e o arremesso de objectos 

(envolvendo desde água e balões com água até peixe podre e lixo que são lançados contra as mulheres, 

homens e transexuais que se prostituem na rua). Qualquer um destes actos é gratuito e incompreensível e as 

sensações de impotência e humilhação são muito significativas.  

Também não queria deixar de evidenciar a exclusão social a que muitas das prostitutas estão sujeitas. 

Se, entre as prostitutas, há mulheres que estão bem inseridas social, familiar e economicamente. Há 

igualmente casos de pobreza acompanhados muitas vezes de grande degradação física e psicológica. Neste 

grupo, encontram-se quer idosas, quer mulheres com patologia mental. As suas características reduzem 

quase a zero a possibilidade de angariarem clientes. Como a prostituição é o seu único meio de subsistência, 

ficam então numa situação economicamente desesperante, sujeitando-se a práticas e preços que todas as 
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outras recusam e recorrendo à mendicidade; ficam sem abrigo e doentes. Este grupo é minoritário no total 

das pessoas que se prostituem mas é aquele que precisa de uma intervenção urgente e a vários níveis.  

Em suma, ao encararmos a prostituta como uma mulher perdida, imoral, degradada e degradante, uma 

outra que se diferencia de nós, estamos a contribuir para a sua exclusão e estigmatização. Agravamos, desta 

forma, a violência a que estão sujeitas e esquecemos as suas qualidades humanas estereotipando pessoas e 

comportamentos. Esquecemos ainda que elas podem estar sujeitas às mais diversas formas de exploração, 

violência e exclusão que a indiferença, o desprezo e a desumanização ocultam e justificam. 

 


