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RESUMO 

A presente pesquisa buscou compreender aspectos da subjetividade de trabalhadoras sexuais 

em São Paulo, compreendendo a percepção, modos de pensar, sentimentos e emoções dessas 

trabalhadoras em relação ao trabalho que realizam. Fundamenta-se na articulação da psicologia 

sócio-histórica e da psicodinâmica do trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que 

utilizou entrevistas semidirigidas para a obtenção dos dados. Foram participantes do estudo 4 

garotas de programa. A análise do material obtido se deu por meio da identificação e da 

articulação dos núcleos de significação. Nesse sentido, buscou-se contextualizar as entrevistas 

em uma perspectiva social e cultural, possibilitando uma compreensão dos aspectos subjetivos 

a partir de sua construção histórica. As informações elaboradas por esses meios permitem 

analisar os processos de significação, a articulação entre significados e sentidos, que apontaram 

para aspectos de prazer e sofrimento no trabalho sexual. Concluímos que as trabalhadoras 

sexuais são socialmente subalternizadas sendo, muitas vezes, alvo de diferentes preconceitos, 

que contribuem para que permaneçam à margem da sociedade, sem direitos legais e 

trabalhistas.  

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, os Estados se posicionaram de três formas frente ao tema prostituição: 

o abolicionismo, o regulamentarismo e o proibicionismo. Para a primeira posição, a prostituta 

é uma vítima que exerce a atividade devido à coação de “agenciadores”. Para os que propõem 

regulamentar, a profissão deve ser reconhecida e arregimentada. Por fim, para os 

proibicionistas, prostituir-se deveria tornar-se um ato ilegal, assim, tanto as prostitutas quanto 

os donos de casa de prostituição e até mesmo os clientes devem ser punidos (Oliveira, 2008). 

O Brasil adotou em 1951 o abolicionismo como posição frente à ONU. Admite, 

portanto, tolerância a quem exerce a atividade, mas considera crime ser gerente ou dono de casa 

de prostituição (Barreto, 2008). A profissão foi incluída na classificação brasileira de ocupações 

(CBO) em 2002 sob o número 5198-051.  

                                                
1 CBO 5198-05, descrição sumária: Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em 
ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que 
minimizam a vulnerabilidades da profissão. http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/519805-profissional-do-sexo 
 



 

A profissão surgiu no Brasil no século XVI a partir da colonização portuguesa e 

expandiu-se acompanhando o trabalho escravo. Era comum que muitos senhores prostituíssem 

suas escravas como meio de aumentar seus rendimentos. No século XIX com a abolição e a 

não inserção da população negra no mercado de trabalho, era comum encontrar jovens negras 

buscando sustento no mercado da prostituição. Com a chegada das estrangeiras, este mercado 

diversificou-se constituindo-se, por um lado, pelo baixo meretrício presente em regiões mais 

pobres e, por outro, por bordéis sofisticados (Afonso, 2017). 

A década de 1960-1970 foi o auge da revolução sexual, no Brasil, contudo, este período 

foi marcado pela ditadura militar que perseguiu mulheres que adotavam a prática da 

prostituição. Como destaca Gabriela Leite (2009), muitas prostitutas eram agredidas, 

humilhadas, extorquidas e levadas às delegacias por simplesmente ficarem nas ruas.  

Quanto à regulamentação da profissão no Brasil, a discussão iniciou em 1997 quando 

Wigberto Tartuce propôs o Projeto de Lei (PL) 3436/97. A proposta era considerar como 

profissional do sexo aquele que, sendo maior de 18 anos, utilizasse o próprio corpo para exercer 

comércio sexual. A proposta de Tartuce tinha forte caráter higienista, pois previa que as 

profissionais realizassem exames regulares para detecção de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST´s). Este projeto foi arquivado e, em 2003, Fernando Gabeira propôs o PL 

98/03. A nova proposta previa o pagamento por prestação de “serviços de natureza sexual”, 

porém também foi arquivada.  Em 2004, Eduardo Valverde propôs o PL 4244/04 que previa a 

organização dos trabalhadores sexuais em cooperativas de trabalho ou empresas. O projeto 

acabou sendo arquivado a pedido do próprio autor (Afonso, 2017). Jean Wyllys, propôs a 

discussão do PL 4211/20122 - popularmente conhecido como Gabriela Leite – que visa 

“desmarginalizar a profissão e, com isso, permitir, aos profissionais do sexo, o acesso à saúde, 

ao Direito do Trabalho, à segurança pública e, principalmente, à dignidade humana.” (BRASIL, 

2012). O deputado destaca que as mulheres que exercem a prostituição no Brasil, em geral, 

dividem-se em dois grupos: o “proletariado da prostituição”, que exerce a atividade devido a 

suas condições socioeconômicas e as “garotas de programa”, jovens de classe média que usam 

a prostituição para atingir objetivos econômicos e sociais.  

                                                
2 BRASIL. Projeto de Lei N. 4211 / 2012 – Lei Gabriela Leite (da Câmara dos deputados). Dispõe sobre o 
Exercício da Profissão de Profissional do Sexo. Diário do Congresso Nacional: Recuperado de: 
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1012829. 2012. 
 
 



 

Propusemos neste trabalho refletir sobre a prostituição sob o enfoque da psicologia 

sócio-histórica e da psicodinâmica do trabalho. Articulando tais perspectiva teóricas, 

objetivamos compreender os preconceitos e contradições existentes quando se pensa sobre esta 

atividade, assumindo a prostituição como lugar tanto de prazer quanto de sofrimento (Dejours, 

1999). 

A psicologia sócio-histórica defende que para falar da subjetividade é preciso olhar, 

também, para a objetividade. Neste sentido, a “compreensão do ‘mundo interno’ exige a 

‘compreensão do mundo externo’, pois são aspectos do mesmo movimento, de um processo no 

qual o homem atua e constrói/modifica” (Bock, 2015, p.30). A psicodinâmica do trabalho 

destaca o trabalho como essencial na constituição da subjetividade; ressalta, ainda, que o 

sentido do trabalho se constitui a partir das relações de prazer e sofrimento que o trabalhador 

estabelece com a atividade que realiza (Dejours, 1999)   

Acreditamos que a articulação da teoria de dejouriana com a sócio-histórica contribui 

para uma visão ampla da prostituição. Com base nessas abordagens, valorizamos a fala das 

prostitutas como algo essencial para a reflexão. Através dessa escuta, buscamos aprofundar a 

compreensão dialética das subjetividades e da objetividade que vivenciam. 

2 - Objetivos:  

● Compreender aspectos da subjetividade (percepção, sentimentos, emoções e afetos) das 

trabalhadoras sexuais em relação ao trabalho que realizam; 

● Compreender a prostituição dentro de seu aspecto histórico, cultural e social;  

● Identificar vivências de prazer e sofrimento relacionadas à prostituição; 

● Identificar como as trabalhadoras sexuais se posicionam frente ao PL Gabriela Leite e 

ao reconhecimento do trabalho das prostitutas no Brasil. 

3 - Metodologia: 

A escolha das participantes se deu por conveniência. Uma das participantes foi 

escolhida por indicação, as demais foram contactadas por meio de sites e aplicativos onde 

vendem seu trabalho. Todas as participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que explicou os procedimentos da pesquisa. Inicialmente aplicou-se um 

questionário sociodemográfico que foi seguido por uma entrevista semidirigida que abordava 

os objetivos da pesquisa. Participaram 4 trabalhadoras sexuais. Todas as entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas e analisadas. 



 

4 - Desenvolvimento: 

Como metodologia de análise, foram utilizados os núcleos de significação. Essa 

perspectiva busca emoções, determinações e cognições essenciais para os sujeitos. Através 

desta metodologia, buscam-se os sentidos e significados dos indivíduos pesquisados situando-

os dentro de um campo histórico (Aguiar e Ozella, 2013). 

Aguiar e Ozella (2013) sugerem que, para nomear os núcleos, deve-se extrair da fala 

dos entrevistados expressões ou jargões que formem uma frase curta e explicitem o movimento 

dos participantes. Com isso, é possível vislumbrar como o sujeito se constitui a partir das 

atividades que realiza, como constrói os sentidos acerca do mundo que vivencia.  

5 - Resultados 

As informações sociodemográficas obtidas estão dispostas no quadro abaixo: 

Tabela - 1 Dados Sociodemográficos das participantes 

 
Item  

Participantes 

X Y Z T 

Idade 24 anos 24 anos 25 anos 30 anos 

Tempo na profissão 7 anos 6 anos 5 anos 10 anos 

Renda Mensal 
aproximada 

Entre R$3.000 e 
R$6.000 

Entre R$3.000 e 
R$6.000 

 Superior a 
R$6.000,00 

Entre R$3.000 e 
R$6.000 

Escolaridade Superior em 
Andamento 

Ensino Técnico 
Completo 

Pós-Graduação 
completa 

Superior em 
Andamento 

Realiza outra atividade 
além da prostituição? 

Não Não Sim Sim 

Forma de Atuação Sites, aplicativos e 
boates 

Sites, aplicativos e 
boates 

Sites, aplicativos, 
boates e casa de 

massagem 

Sites, boates e rua 

Relacionamento Namorando Solteira Namorando Solteira 

 Número de Filhos 1 0 0 1 

Conhece a PL 
4.211/12? 

Sim Não Não Não 

A favor da 
Regulamentação da 
profissão? 

Sim Sim Não Sim 

 



 

As participantes apontaram trabalhar majoritariamente através do uso de aplicativos e 

sites. A prostituição é exercida como estratégia de sobrevivência por todas as participantes. 

50% desempenham outra atividade além da prostituição, porém, destacaram que maior parte 

de sua renda mensal provém desta atividade. As participantes não consideram como importante 

a regulamentação da prostituição, contudo, destacaram como relevante a discussão do tema de 

forma a proporcionar um olhar menos objetificante e preconceituoso. 

Após a análise dos dados colhidos sob a perspectiva dos núcleos de significação (Aguiar 

e Ozella, 2013), chegou-se a alguns conteúdos fundamentais:  

Nós as santas, elas as putas3 

 Barreto (2008) aponta que desde o ano 2.000 A.C. já havia a tentativa de separar as 

mulheres entre as boas (para casar) e as más (prostitutas). A autora aponta que desde os 

primórdios a humanidade estabeleceu “a divisão entre mulheres ‘para casar’ e ‘para trepar’” 

(Barreto, 2008, p.93). A entrevistada T corrobora com tal interpretação: “Eles não podem 

macular a imagem da mulher deles né? da mãe de família. Ela tem que permanecer pura por 

isso que eles nos procuram para realizar as fantasias”. 

Observa-se que tal ideologia é confirmada na fala da participante que expõe as 

diferenças entre a mulher casada e a prostituta. Perante essa divisão, algumas profissionais 

afirmaram se aproveitar da imagem de prostituta para experimentar diferentes práticas sexuais, 

liberando-se das imposições sociais impostas. Tal prática de experimentar parece contribuir 

com a forma em que se sentem em relação a si mesmas e para vivências de prazer no trabalho: 

Eu me libertei sexualmente de uma forma que (...), eu me libertei de tabus que eu 
tinha, quando eu não era prostituta, eu transava e logo vestia minha roupa porque eu 
não gostava de ficar nua, hoje em dia eu levanto, me abaixo, ando nua pelo quarto, 
pelo apartamento e não tô nem aí se tô depilada ou não. (Z) 

 

Averigua-se que a partir do trabalho sexual as participantes descobrem uma nova forma 

de lidar com o corpo e com a sexualidade. Contudo, essas descobertas são circunstanciais ao 

campo da prostituição onde são permitidas e valorizadas.  

Uma vez saí com um cara e a gente transou e foi super legal, eu nem era prostituta na 
época, aí ele parou de falar comigo e meio que sumiu, aí depois a gente se reviu e  
perguntei para ele o que tinha acontecido, ele me falou que não namoraria comigo 
pois eu transei de um jeito diferente, como se fosse profissional (T). 

 

                                                
3 Expressão formulada a partir da expressão de uma das participantes 



 

A divisão “mulher esposa ou puta” é vivenciada diariamente pelas entrevistadas que 

afirmaram se sentir sozinhas frente a tal questão. Por um lado, veem interditada sua participação 

na vida social comum; por outro lado, podem explorar seus corpos e diferentes tipos de prazer 

de uma forma que é proibida a maior parte das mulheres.  

 Outro aspecto relevante, frente a esta divisão, é o posicionamento dos movimentos 

feministas. Apesar do feminismo ter crescido sob o discurso de liberdade sexual, uma parte do 

feminismo não apoia a prostituição (Afonso, 2014). 

Eu sou do lado do feminismo negro. Meu local de fala acaba assim muito abrangente, 
acaba vindo uma discussão enorme, porque vem questões feministas falando que eu 
tô nisso por causa da classe social que eu venho, não sei o quê (Y). 

Tem pessoas que eu sei que vão ter a mente aberta e vão querer saber como que é, 
mas tem muita gente que é feminista e acha que garota de programa é estuprada todos 
os dias, que é violentada todos os dias, que a gente tá fazendo isso na força. Mas não 
é assim (Z). 

 

A falta de amparo - seja da lei, do movimento feminista ou da sociedade em geral - leva 

muitas prostitutas vivenciaram situações de sofrimento e violência. A “desvalorização da 

prostituição como forma válida de trabalho” (Barreto, 2008, p.138) contribui para o sofrimento 

das profissionais, para situações de violência e de negação de direitos. 

Ele me amarrou, me bateu, teve um momento que tirou a camisinha, fez anal em mim 
a força e me machucou bastante, tanto que tô até hoje tomando coquetel.4Quando fui 
na delegacia da mulher uma policial falou pra mim ‘ué você é puta né? queria o quê? 
aqui se faz aqui se paga’. Uma mulher falou isso, é complicado. (T). 

 

Prostituição: necessidade ou opção? 

Quando se discute a prostituição é recorrente que se aponte a entrada na atividade em 

detrimento da necessidade de sobreviver (Afonso, 2017; Guimarães, 2007). Entre as 

entrevistadas, a prostituição surgiu como modo subsistência, contudo, a permanência na 

profissão se deu por escolha: 

Eu estava há 4 meses tentando trabalhar de outras formas, fazer outros trabalhos, mas 
não tava virando, não tava conseguindo dinheiro para me alimentar, para pagar 
minhas contas. Eu estudo pra caralho, sou formada, sei falar outro idioma, já fiz um 
monte de curso, posso trabalhar com uma caralhada de coisa, eu não tô nisso por não 
ter oportunidade (Y) 

                                                
4 Coquetel: refere-se a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) é uma medida de prevenção à infecção pelo HIV 
que consiste no uso de medicação em até 72 horas após qualquer situação em que exista risco de contato com o 
HIV. 
 



 

 

Diante das dificuldades financeiras as participantes viram na prostituição um modo de 

subsistência e de emancipação. Neste sentido, apesar das dificuldades vivenciadas reconhecem 

a prostituição como: 

um trabalho como qualquer outro a gente se acostuma. Nem todo trabalho a gente 
gosta, nem todo trabalho é bom todo dia. É a mesma coisa com essa profissão, tem 
dias que são ótimos e tem dias que são ruins, tem dias que somos privilegiadas e têm 
dias que não (Z) 

 

As entrevistadas admitem que através de outras formas de trabalho não seriam capazes 

de manter suas despesas ou ajudar suas famílias. Portanto permanecem na prostituição por 

acreditarem que são melhor remuneradas. 

A questão da organização do trabalho é outro aspecto relevante. É interessante notar 

que o trabalho pode ser executado de diferentes formas, existindo uma infinidade de práticas. 

Observou-se que cada entrevistada adota certas posturas para o crescimento na profissão: 

A gente está planejando ir para um bairro melhor, por que em um bairro melhor 
podemos aumentar nosso cachê. Fazer um ensaio mais luxuoso, para poder aumentar 
o cachê, procurar meios e caminhos, melhorando o trabalho, melhorando o 
atendimento, melhorando a recepção, melhorando o local, melhorando tudo, né? Por 
que tudo interfere, tudo é importante, é importante o cliente chegar aqui e ter uma 
toalha para tomar banho, uma cervejinha. Às vezes eles chegam muito nervosos né? 
então tem que dar uma acalmada. Quer sentar? quer conversar? quer beber alguma 
coisa? Tem que ter! Todo o tratamento que você dá para seu cliente interfere.  (Y) 

 

No que se refere às práticas profissionais as participantes salientaram que imagem da 

prostituta como “mulher disponível para tudo” não condiz com a realidade pois os programas 

são negociados previamente definindo-se as práticas contempladas:  

Tudo é acordado antes, tudo que faz e como faz é combinado antes (X) 

Existem os valores estipulados para cada coisa, mas isso não impede de você estar no 
quarto e pedir mais dinheiro para o cliente e ele te dá, geralmente quando quer fazer 
algo diferente (T) 

 

 Percebeu-se nas entrevistas que cada profissional escolhe suas práticas e métodos de 

trabalho. Seja na boate, nos aplicativos, sites ou na rua conciliam suas rotinas de mães, 

estudantes e profissionais com o trabalho na prostituição, tentando diariamente minimizar as 

vivências de sofrimento e potencializar as de prazer. 

 
 



 

Um trabalho, vários estigmas  

Todas as mulheres entrevistadas expressaram o mesmo desejo: “Que as pessoas 

possam refletir sobre o preconceito” (T). Frente às múltiplas questões pensadas e refletidas esse 

era o maior desejo das entrevistadas. Segundo algumas participantes o preconceito é o 

responsável pelo silêncio das prostitutas e pelo desejo de não legalizar a profissão: 

Eu concordo que tem que ser legalizado, mas primeiro temos que discutir o 
preconceito, como faz com o preconceito? Vai ser legalizado, mas e aí a mulher 
exposta como fica? Às vezes ninguém saber é melhor para saúde mental, o que causa 
sofrimento é o preconceito. (T) 

 

Barreto (2008, p.76) afirmou que o preconceito é o maior problema vivenciado pelas 

profissionais já que se faz presente em diferentes esferas: com o cliente, com a sociedade, no 

meio acadêmico e, até mesmo, no relacionamento das profissionais entre si: 

Porque eu preciso mas eu tenho vergonha de poder falar isso para eles pelo impacto 
que eles vão sentir, poxa, tu sempre estudou em colégio particular tu sempre foi uma 
menina inteligente, sabe conversar, e vai ser prostituta? eles têm preconceito.  (Z) 

 

  A religião, o modelo patriarcal de família, as ideologias de gênero, etc inúmeras são as 

justificativas para o preconceito que recai sobre a atividade. O preconceito, conforme 

destacaram as entrevistadas, corrobora o sofrimento não apenas em relação a profissão, mas, 

também, no convívio social em geral, já que é muitas vezes responsável pelo distanciamento 

da família e amigos 

Eu tenho vergonha de poder falar isso para eles pelo impacto que eles vão sentir, pelo 
que vão dizer:  poxa, tu sempre estudou em colégio particular, tu sempre foi uma 
menina inteligente, fez faculdade, sabe conversar, e vai ser prostituta? (Z) 

 

As participantes, contudo, apontaram que o preconceito, por vezes, é contraditório e 

hipócrita. Questionam, através de situações práticas que vivenciam, como os padrões sociais 

que separam “as mulheres das putas” (X) podem ser aceitos tão facilmente: 

Ele é casado, é um casamento de fachada, então eles precisam continuar essa farsa, 
ele dá R$5.000,00 para ela por mês, dá carro e paga as contas. Ela não trabalha e sabe 
que ele sai comigo. Eu falei para ele: A maior prostituta é ela, por que você banca ela, 
paga de tudo só para manter o casamento, e ela nem transa com você. (T) 

 

 

 



 

4 - Considerações finais 

Despentes (2016) aponta que a venda do sexo preocupa a sociedade em geral que 

estigmatiza as mulheres que fazem esse trabalho colocando-as em uma categoria única: a de 

vítimas.   

Reconhecer as trabalhadoras sexuais como sujeitos ativos que atuam e modificam o 

mundo exige um olhar dialético. Conforme constatou esta pesquisa, o trabalho sexual, como 

qualquer outro, é marcado por vivências de prazer e sofrimento (Dejours, 1999). Colocar as 

prostitutas no lugar de vítimas estabelecendo sua atividade como espaço unicamente de 

sofrimento é negligenciar o movimento dialético que a análise da prostituição exige. 

Observou-se que as participantes iniciaram o trabalho sexual por enfrentarem 

dificuldades econômicas; porém, a permanência nesta atividade passou por uma escolha. Neste 

sentido, este estudo permitiu perceber que as entrevistadas não se mostram resignadas frente à 

atividade que exercem, demonstram diferentes afetos e percepções acerca do trabalho sexual, 

realizando escolhas dentro de seu campo de possibilidades.  

Sobre a regulamentação do trabalho sexual, ou ainda o PL 4211 / 2012 (Lei Gabriela 

Leite), as participantes posicionarem-se majoritariamente contra, em especial devido ao desejo 

de não se identificarem para suas famílias e sociedade. Contudo, percebe-se que a ausência de 

regulamentação contribui para marginalização e exclusão de tal forma de trabalho (Barreto, 

2008). Assim, aponta-se a necessidade de uma ampla discussão dos possíveis impactos da 

descriminalização da atividade. Tal debate deveria ser conduzido com a avaliação e 

participação destas trabalhadoras de modo que, por um lado, se contribua para inserção destas 

na sociedade e, por outro, se respeite o direito ao sigilo requerido pela atividade.  

Conforme destaca Bock (2015), deve-se encarar os sujeitos como ativos, sociais e 

históricos, compreendendo que é através do trabalho que se constroem a vida material e as 

ideias. Tal aspecto corrobora os achados desta pesquisa pois averiguou-se que o trabalho é uma 

importante fonte de expressão das prostitutas, que também o utilizam como forma de contestar 

os valores patriarcais e as práticas socialmente aceitas a respeito do sexo. 

Finalizamos esta análise ponderando que se fazem necessários novos estudos, com 

populações maiores e de diferentes perfis, para compreensão deste intrincado campo.  É preciso 

que continuamente se questione o preconceito que recai sobre esta atividade, como destacaram 

as participantes, uma vez que este seria o grande responsável pela subalternização da atividade.  
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