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RESUMO 

As economias sexuais masculinas consistem em todas as práticas econômico-sexuais 

exercidas pelos homens ao longo dos tempos. Atualmente a esfera econômico-sexual 

expandiu-se de forma exorbitante, depreendendo as mais diversas práticas, sujeitos, 

sociabilidades, masculinidades e formas de exercício do sexo econômico. No entanto, no 

Brasil, a prostituição efetiva-se como a economia sexual mais reconhecida socialmente, por 

meio do trabalho dos profissionais do sexo nomeados comumente como ―michês‖, porém a 

prostituição ainda é alinhada a aspectos de marginalidade e exclusão social. O ordenamento 

jurídico não condena a prostituição, mas, ao criminalizar práticas inerentes à sua esfera de 

realização, por meio, por exemplo, da tipificação penal da casa de prostituição e do 

rufianismo, acaba por interferir na liberdade sexual de muitos brasileiros adultos e capazes 

que exercem a atividade de forma livre. Assim, torna-se necessário analisar que a economia 

sexual não se restringe à tradicional prostituição, englobando também outras práticas como o 

recente uso de sites e aplicativos na busca por encontros, contatos sexuais e relações afetivas, 

o agenciamento de acompanhantes de luxo para clientes ricos e até mesmo o casamento. 

Nesse sentido, nota-se que a economia sexual, nada mais é que uma esfera social vinculada 

aos indivíduos que buscam a inserção no sistema socioeconômico por meio de práticas 

relacionadas ao sexo e outros elementos de sociabilidade como o afeto e o reconhecimento 

social. Sendo assim, resta o questionamento acerca do percurso de emancipação das práticas 

econômico-sexuais no Brasil, por meio da neutralidade ética e moral do Estado, na busca da 

liberdade sexual e efetivação dos direitos sexuais dos brasileiros. 

 

Palavras-chave: Economias Sexuais. Prostituição. Masculinidades. Direito. Emancipação 

Sexual.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Male sexual economies consist of all sexual-economic practices exercised by men 

throughout the ages. Currently, the economic-sexual sphere has expanded exorbitantly, 

revealing the most diverse practices, sujects, sociabilities, masculinities and forms of exercise 

of economic sex. However, in Brazil, prostitution becomes the most socially recognized sex 

economy through the work of sex workers commonly known as "michê," but prostitution is 

still aligned with aspects of marginality and social exclusion. The legal system does not 

condemn prostitution, but by criminalizing practices inherent to its sphere of action, for 

example, by criminalizing the house of prostitution and ruffianism, it interferes with the 

sexual freedom of many adult Brazilians capable of exercising this activity freely. Thus, it is 

necessary to analyze how the sexual economy is not limited to traditional prostitution, also 

encompasses other practices like the recent use of sites and applications in the search for 

dating, sexual contacts and affective relationships, the agency of luxury companions for rich 

clients and even marriage. In this sense, it is noted that sexual economy is nothing more than 

a social sphere linked to individuals seeking insertion into the socioeconomic system through 

practices related to sex and other elements of sociability such as affection and social 

recognition. Thus, there remains the question about the emancipation path of sexual-economic 

practices in Brazil, through the ethical and moral neutrality of the State, in the pursuit of 

sexual freedom and the realization of the sexual rights of Brazilians. 

 

Keywords: Sexual Economies. Prostitution. Masculinities. Law. Sexual Emancipation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo uma análise acerca das economias sexuais 

masculinas e a emancipação sexual no Direito brasileiro. Sendo assim, o trabalho apresentará 

um percurso baseado em uma metodologia de pesquisa teórica sobre o assunto, evidenciando 

disposições normativas sobre a prostituição e estudos acerca das masculinidades, práticas 

sexuais e aspectos sociais vinculados aos indivíduos inseridos em práticas econômico-sexuais 

em suas mais diversas manifestações sociais.  

A proposta do trabalho alinha-se a um debate acerca da efetivação dos direitos 

sexuais e ao processo de emancipação sexual no Direito, ou seja, os estudos aqui 

empreendidos têm como justificativa, a busca por uma reflexão sobre a necessidade em mudar 

a dinâmica de controle estatal e social exercida sobre a sexualidade dos sujeitos, viabilizado 

pelas disposições legislativas e judiciais. O problema aqui enfrentado gira em torno da 

questão: A emancipação sexual no Direito é a solução para a promoção da dignidade e 

efetivação dos direitos de homens inseridos em práticas econômico-sexuais na sociedade 

brasileira? 

Sendo assim, a questão de partida, proporcionou uma investigação sobre a realidade 

dos sujeitos protagonistas do tema, homens inseridos nas chamadas economias sexuais, 

entendidas como práticas efetivadas através da sexualidade e destinadas à obtenção de 

benefícios sociais variados. Dessa forma, restou evidenciado o estudo desde a convencional 

prostituição masculina até as contemporâneas economias sexuais digitais, levando-se em 

conta os diversos recortes sociais, que torna perceptível uma realidade mosaica da questão, 

afetada pela multiplicidade de práticas, sujeitos e sociabilidades. 

A relevância do tema abordado neste trabalho encontra-se na observação sobre a 

posição do Direito na garantia da liberdade sexual, tutela dos direitos sexuais e valorização da 

autonomia dos sujeitos. Todos estes fatores implicam em uma análise substancial do Direito 

na modernidade, dos valores democráticos e de nosso extrato sociocultural. Isto permite maior 

visibilidade acerca da realidade das economias sexuais, ultrapassando-se assim, as concepções 

estatais e sociais convencionais, que imprimem estigmas, em geral, na prostituição, 

marginalizando muitos indivíduos e os afastando de uma vivência social e sexual digna e 

igualitária, pois não há uma devida reflexão sobre as esferas nas quais estão inseridas as mais 

variadas práticas econômico-sexuais. Portanto, partindo-se das questões levantadas e na busca 

pela exploração satisfatória do tema, o trabalho estruturou-se em três capítulos principais. 



 
 

O capítulo primeiro aponta os relatos históricos do sexo como elemento econômico 

em diferentes tempos, espaços e extratos socioculturais, com o intuito de expandir o 

entendimento acerca do sexo econômico e afastar-se da ideia restritiva de prostituição como 

única economia sexual reconhecida socialmente e abordada academicamente por muitos 

autores. Posteriormente o capítulo trata objetivamente da esfera social em que se efetiva a 

prostituição masculina, levando em conta as individualidades dos michês e de seus clientes, 

assim como dos espaços em que a atividade se efetiva. Já o terceiro e último tópico trata sobre 

uma exposição comparativa do exercício da prostituição por homens e mulheres, adequando-

se à uma perspectiva dos estudos de gênero. 

O capítulo segundo apresenta-se como uma exposição detalhada acerca do 

tratamento dado a prostituição pelo Direito. Inicialmente é exposto o conceito e realidade 

fática dos modelos sociojurídicos de regulamentação da prostituição existentes no Mundo, 

salientando-se a realidade brasileira e os dispositivos legais que versam sobre o tema. A 

segunda parte do capítulo prossegue a abordagem jurídica, dando ênfase aos dispositivos que 

criminalizam atividades inerentes a concretização da prostituição. Em seguida é abordada a 

caracterização da prostituição como trabalho, com destaque para a inclusão da atividade na 

lista de Classificação Brasileira de Ocupações e a efetivação de direitos para os profissionais 

do sexo. Por fim, o capítulo expõe o conteúdo e trâmite de todos os projetos de 

regulamentação da prostituição no Brasil, salientando a abordagem acerca do mais recente PL 

4211/2012. 

O capítulo terceiro discorre sobre os conceitos de mercado sexual e economias 

sexuais. Posteriormente, as masculinidades desenvolvidas na práticas econômico-sexuais 

exercidas através dos meios digitais como sites e aplicativos de celulares. Ademais, analisa a 

viabilidade da emancipação sexual no Direito brasileiro, assim como o entendimento acerca 

da função estatal no processo de efetivação da liberdade sexual e tutela dos direitos sexuais.  
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1. O SEXO ECONÔMICO: RELATOS, ASPECTOS E DIFERENÇAS DA 

PROSTITUIÇÃO E OUTRAS PRÁTICAS ECONÔMICO-SEXUAIS DE 

HOMENS E MULHERES. 

Este trabalho objetiva uma análise acerca do Direito e das economias sexuais 

perpetradas na sociedade, economias estas que já assumiram as mais diversas formas e 

percepções sociais ao longo da história da humanidade. Portanto a abordagem histórica que 

aqui será desenvolvida assume como pressuposto o fato de as atividades econômico-sexuais 

desenvolvidas nos mais diversos povos, estruturas socioculturais e temporalidades reúnem 

entre si como característica comum, a prática sexual destinada à inserção social, por meio de 

mecanismos econômicos que vão além da perspectiva ocidental patrimonial contemporânea, 

pois, englobam a diversidade de sistemas socioeconômicos estabelecidos em distintos 

períodos históricos e cristalizados sob imperativos morais, religiosos e culturais diversos. 

 

1.1. RELATOS HISTÓRICOS DO SEXO ECONÔMICO 

O uso do corpo de forma econômica engloba diversas atividades desenvolvidas no 

decorrer dos tempos, tendo a prostituição como a mais reconhecida entre todas e comumente 

idealizada como ―a profissão mais antiga do Mundo‖. Essas concepções históricas acerca da 

sexualidade são amparadas  por diversos relatos e objetos históricos como a estátua de Assur 

Bel Kala de 1.050 a.C, que é exposta no Museu Britânico, com a inscrição ―mulher destinada 

ao prazer.‖            

 No decorrer da história, prostitutas foram do sacerdócio à heresia, como salienta 

Ceccarelli (2008, p.01), a representação social do que entendemos hoje como prostituta varia 

segundo época e cultura; nem sempre foi acompanhada do estigma que o Ocidente lhe atribui. 

Em sociedades nas quais não incidiam a ideia de propriedade privada e em que não existiam o 

estabelecimento de famílias monogâmicas, o sexo era visto de forma bem diferente que a 

nossa, e ao que tudo indica, não havia prostituição 

. Segundo Lins, na antiguidade a prostituição era tida como uma prática digna que era 

exercida até mesmo dentro dos templos. Lins salienta que ―mulheres respeitáveis faziam sexo 

com o sacerdote ou com um passante desconhecido, realizando assim um ato de adoração a 

um deus ou deusa‖ (2007, p. 211). Acrescenta ainda que ―as prostitutas eram tratadas com 

respeito, e os homens que usavam seus serviços lhes rendiam homenagens. Acontecia também 

de as próprias sacerdotisas serem as prostitutas‖. Tudo isso para favorecer a fertilidade da 

terra e uma maneira de louvar os deuses (LINS, op.cit, p.212).    
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 Ceccarelli (2008, p.02), aponta que algumas formas de sexo econômico já foram 

vinculadas a divindades, como nas primeiras civilizações da Mesopotâmia e do Egito, onde 

sacerdotisas prostitutas, consideradas sagradas, recebiam presentes em troca de favores 

sexuais. De acordo com o autor, na antiga civilização grega, a prostituição era parte da 

paisagem cotidiana, configurava um meio de obtenção de renda como outro qualquer e era 

controlada pelo poder estatal. As prostitutas pagavam altos impostos e vestiam-se de forma a 

serem identificadas como tal. Entre as várias categorias, havia as hetairas, de grande 

relevância social, conhecidas pela inteligência e por serem boas administradoras dos bens e 

por possuírem habilidades de articulação política. Frequentavam livremente o universo 

masculino e participavam das atividades reservadas aos homens. Trabalhavam nos bordéis do 

Estado, sem sofrerem qualquer represália. As hetairas eram formadas em escolas nas quais as 

aspirantes aprendiam a arte do amor, a literatura, a filosofia e a retórica, vindo a serem as 

mulheres mais instruídas da Grécia.  Nas palavras do autor: 

A prostituição era uma profissão tão rentável que algumas mães 

incentivavam as filhas a fazer carreira. Aspásia, por exemplo, tornou-se uma 

prostituta famosa e admirada pelas qualidades intelectuais a ponto de o 

grande Sócrates levar seus discípulos para ouvi-la – o contrário do que 

ocorria com as jovens destinadas ao casamento, que se dedicavam 

exclusivamente ao trabalho doméstico. Curiosa expressão da legendária 

democracia grega: só as prostitutas tinham acesso ao conhecimento 
(CECCARELLI, op.cit, loc.cit). 

As hierodulas compunham outra categoria, eram mulheres consideradas sagradas que 

ofereciam serviços sexuais em ocasiões especiais, mas não correspondiam exatamente ao que 

entendemos por prostitutas. Eram vistas como a encarnação de Afrodite e respeitadas pela 

população e pelos governantes por evocarem o amor, o êxtase e a fertilidade. Eram escravas 

como as deikteriades (prostitutas cujos donos eram cidadãos comuns), mas tinham mais 

regalias que elas. Já a prostituição masculina, não era vista como algo escandaloso. Os pórnoi, 

―homens prostituídos‖, atendiam homens e mulheres e estavam sujeitos ao pagamento de 

taxas nos bordéis de Atenas. (CECCARELLI 2008b, p.02).    

 Nos séculos VI a IV a.C. na Grécia Clássica, o amor entre pessoas do mesmo sexo era 

visto como uma forma de relação afetiva superior. Um exemplo disto é a maneira como o 

filósofo Sócrates, descreveu se sentir ao avistar um homem, ele confessou sentir ―um fogo‖. 

Já Aristóteles, em que pese considerar o homoerotismo uma ―mórbida anormalidade‖, na sua 

obra Ética a Nicômano, defendeu a idéia de que o amor e a amizade são plenos somente entre 

os homens. (YANAGUI, 2005, p. 2-3). Salienta-se ainda que, ao falar do pensamento de 
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Platão, Spencer identifica dois tipos de amor: o primeiro é o amor comum que leva homens de 

pequeno valor a dedicar suas afeições sem distinguir mulheres e meninos. Esses homens são 

movidos no amor mais pelo corpo do que pela alma. O segundo é o amor celestial por 

meninos, exibido pelos homens notáveis e nobres, que escolhem seus amados com cuidado e 

sensibilidade, dedicando-se à sua educação e bem-estar. A obra de Platão explora o fato de 

que o amor dos rapazes é um meio de adquirir sabedoria (SPENCER, 1996, p. 49). 

 Muitos efebos se prostituíam com homens de maior poder aquisitivo, para escapar de 

suas precárias condições de vida e exclusão social. No século VI a.C. os romanos tinham o 

costume de comprar jovens que desejavam (CIRIBELLI, 2001). A maior parte dos prostitutos 

vinha da Ásia e da África, para servir a velhos ricos. Esses meninos não só satisfaziam os 

prazeres sexuais dos senhores, mas serviam, ainda, de ornamento nos banquetes, ao 

demonstrarem talentos como canto, dança ou ao contarem histórias. Suas atribuições incluíam 

lavar os pés e as mãos dos convidados e servir à mesa. (CIRIBELLI, 2001).   

 Os gregos antigos viam na ―pulsão‖ um desejo único, que era direcionado para aqueles 

que são kalos (belos), independente de serem homens ou mulheres. No entanto, o homem que 

não tivesse o domínio do seu prazer era considerado ―feminino‖ (CATONNÉ, 2001; 

FOUCAULT, 1994). O amante, quase sempre idoso (erastes), tinha entre os seus afazeres a 

iniciação sexual do menino grego, além de promover a inserção desse jovem amado 

(eromenos) nas responsabilidades de cidadania. Sendo assim, verdade e sexo estavam 

vinculados à esfera do saber e à pederastia, nesse contexto, era considerada uma relação 

normal que, sem dúvida, não ia contra a natureza (CATONNÉ, 2001; DOVER, 1994; 

FOUCAULT, 1993). Para Catonné (2001), é incorreto considerar essa prática como 

homoerotismo, pois na esfera privada o homem grego tinha relações sexuais com sua mulher 

e suas concubinas. Enquanto homem público, porém, gostava dos rapazes com os quais as 

esposas não ―concorriam‖. O adulto jovem, após o casamento, seguia essa tradição cultural de 

estilo de conduta.           

 Já na cultura judaica, por sua vez, a prostituição era severamente punida; a lei mosaica 

previa graves sanções aos praticantes, inclusive com pena de morte. Porém, na prática, havia 

certa tolerância como o mostra a história de Raabe – prostituta salva pela graça de Deus – 

relatada no livro de Josué. A moral cristã sempre condenou tal prática, que também era tida 

como a responsável pela disseminação de doenças sexualmente transmissíveis – sífilis, por 

exemplo (CECCARELLI, 2008, p.03).  
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Na Idade Média, sob a influência do Cristianismo, novas subjetividades em torno da 

afetividade e da sexualidade surgiram, com forte desprezo pelo corpo e pelo prazer sexual. O 

casamento era visto como um meio de prevenção contra os pecados da carne e era legítimo 

apenas como a união afetivo-sexual entre homem e mulher, com a finalidade de gerar filhos, 

em favor do reino de Deus. Assim, o sexo era permitido apenas em relações destinadas à 

procriação e sacramentadas pelo matrimônio. Práticas sexuais consideradas desviantes das 

estritas normas religiosas, como a masturbação e o homoerotismo, eram condenadas. A 

chamada sodomia – não existiam, então, os termos ―homossexualismo‖ e 

―homossexualidade‖ – era um pecado punido pela Inquisição, e ocorria, inclusive, no Brasil 

colonial (SANTOS, 2013).         

 Em contraste com a rígida moralidade que a Igreja pretendia instaurar na Colônia, e a 

julgar pelas narrativas referentes aos primeiros tempos da colonização, o historiador Aberlado 

Romero, aponta que os nativos viviam a sexualidade de forma escandalosa, chamando-os de 

―devassos no paraíso‖ (apud TREVISAN, 2007, p. 64). Entre os costumes desse paraíso 

tropical, estava o ―pecado nefando‖, a ―sodomia‖ ou ―sujidade‖ que escandalizava os 

colonizadores cristãos. O francês Jean Léry relata que em suas brigas, ―os índios brasileiros 

xingavam-se com o palavrão ‗tivira‘ (ou tibirô) que na língua tupi é sinônimo de ‗viado‘ – e 

que literalmente significa ‗homem do traseiro roto‘‖. (apud TREVISAN, 2007, p. 65-66). 

Entre os indígenas, as reações frente ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo 

variavam desde a aceitação do homoerotismo como expressão legítima da sexualidade, até a 

rejeição absoluta (CECCARELLI, 2008b).       

 No que tange à prostituição masculina, os primeiros relatos são do final do século 

XVI. (MOTT, 1998). Registros documentais do período inquisitorial no Brasil mencionam 

severos castigos aplicados àqueles que manifestavam qualquer tipo de desejo que não fosse de 

acordo com as normas dominantes na época. Dentre muitos, destaca-se um fato ocorrido na 

Bahia, por volta de 1591, quando o jovem Jerônimo Parada é identificado como prostituto, 

por se envolver em uma relação homoerótica comercial (MOTT, 1998; 1999). A Igreja 

considerava a sodomia um pecado gravíssimo, aplicando à prática fortes castigos para purgar 

a culpa, numa tentativa de suprimir, também, o desejo. Assim, os sodomitas eram submetidos 

a torturas, ou até mesmo eram queimados em fogueiras.    

 Nesse contexto, com a Reforma religiosa no século XVI, o puritanismo passou a 

controlar os costumes e ditar a moral em sociedade. A Igreja Católica utilizou-se de 

argumentos teológicos para tratar a prostituição, vista como um male social. Em consequência 

da ação conjunta das igrejas católica e protestantes, a prostituição caiu na clandestinidade 
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sem, contudo, ser eliminada, cortesãs permaneciam nas cortes europeias e suas colônias 

(CECCARELLI, 2008, p.03).         

 Ao levarmos o enfoque histórico para o Brasil, observamos como relatos do período 

colonial, em meados de 1600, o fato de muitas escravas serem prostituídas para auferir lucros 

para seus senhores, que as adornavam com roupas chamativas e decotadas para chamar 

atenção. Após a chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro, a prostituição foi enobrecida por 

outros tipos de mulheres, provenientes dos Açores e da França (ABREU, 1984, p. 25). Na 

segunda metade do século XIX, a prostituição no Rio de Janeiro era a ocupação mais rentável 

para as mulheres. O meretrício tinha um perfil econômico-social diversificado, as prostitutas 

eram escravas, libertas, mulheres livres brasileiras ou estrangeiras (ENGEL, 2004, p. 21).

 Segundo Ceccarelli (2008, p. 04), a Revolução Industrial trouxe um elemento 

significativo à prostituição, pois as mulheres tiveram de enfrentar condições desiguais no 

trabalho em relações aos homens, o que tornou a prostituição uma ferramenta de troca de 

favores e melhores condições de vida. No final do século XIX e início do XX houve o 

crescimento das indústrias e consequentemente das cidades, com essas alterações vieram 

mudanças no comportamento social, sexual e cultural das mulheres em todo o Ocidente. 

Nesse sentido, as restrições à prostituição aumentaram, pois elas eram empecilhos para a 

formação das famílias tradicionais, pois induziam os homens a atos imorais (DINIZ, 2009, 

p.74). Nesse sentido Rago (1991, p. 38), evidencia a sistemática de controle e repressão 

estatal da prostituição neste período: 

Desde meados do século XIX, os principais atores institucionais a atuarem 

na regulação e manutenção da prostituição, principalmente, no Rio de 

Janeiro, foram a polícia e as autoridades sanitárias. ―Os médicos 

apresentavam as ideias de como controlar a prostituição [...] e os chefes de 

polícia nas décadas seguintes, a tentar implementá-las‖. 

  No entanto, foi nesse período que a prostituição ganhou espaço na sociedade, com a 

construção de mais bordéis, pensões-chiques, cafés-encontros e cabarés que formavam uma 

grande zona de meretrício, frequentada por clientes de várias classes sociais (RAGO, 1991, p. 

39).             

 Ao abordarmos uma historicidade mais recente acerca da prostituição masculina, 

destaca-se que na Paris do século XIX e início do século XX, a prostituição viril era tida 

como prática clandestina, porém abundante. Praticada intramuros, em hotéis determinados 

para encontros sigilosos de homens em busca dos garçons de joie (rapazes alegres, gays). A 

atividade era ilegal e a pederastia (homossexualidade) era vista de forma negativa e era 
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reprimida, mas muito praticada. Na França havia famosos hotéis destinados à prostituição e 

práticas homoeróticas como o Hôtel de Madrid, Hôtel  d l‘Alma e Hôtel Marigny. A 

prostituição masculina era uma realidade efervescente na França. O escritor Edward Prime-

Stevenson escreveu, em 1909, no seu livro The Intersexes, que o trabalho do prostituto civil 

rivalizava com a concorrência dos marinheiros e soldados em todas as cidades, sendo que, os 

militares eram os preferidos dos clientes, assim como, Jean Genet expõe em seu Diário de um 

Ladrão, como os prostitutos, voyeurs e exibicionistas, utilizam-se dos banheiros públicos e 

ruas de Paris para uma intensa atividade homossexual.     

  Já no Brasil, segundo Barreto (2012, p.36) nos anos finais do século XIX e início do 

século XX, o estereótipo mais comum sobre os homens que praticavam sexo com outros 

homens, era vinculado a prática da prostituição. Médicos, políticos, advogados, intelectuais e 

artistas retrataram os ―sodomitas‖ modernos como homens efeminados que praticavam sexo 

anal passivo e ganhavam a vida com a prostituição nas ruas, sendo a figura do ―bagaxa‖ o 

melhor representante desse período. Fígari (2007, p.317), diz que, em geral, os prostitutos da 

época caracterizavam-se por serem efeminados, possuíam uma estética extravagante, usam 

maquiagens exageradas e acessórios como lenços de seda e flores na lapela, além dos trejeitos 

excessivamente femininos, não eram muito diferentes dos ―frescos‖ que passeavam pelas 

ruas, mas que não exerciam necessariamente a prostituição. O costume dos homens que se 

prostituíam, segundo médico da época era o uso de gravatas vermelhas, para serem mais bem 

reconhecidos nas ruas. (SOARES, 1992, p.68-83).      

 No entanto, o mundo da prostituição masculina nos primeiros anos do século XX, não 

era limitado aos bagaxas e ―putos‖ efeminados, haviam também os moleques, soldados, 

vagabundos, que por alguma quantia exerciam múltiplos papéis nas práticas sexuais, que 

ocorriam pelas praças, ruas, cafés e pobres hospedarias para ―cavalheiros‖. Certos autores 

(Figari; Soares, 1992; Engel, 1989) apontam que as meretrizes, em meados do século XIX, 

eram importadas em grandes levas no intuito de evitar a proliferação da prostituição 

masculina e que ambas as prostituições, passam a ser objeto de discussão no campo médico e 

jurídico em fins do século. A conexão entre a prostituição, a efeminação no homem e a 

homossexualidade estruturou-se como uma forte representação da homossexualidade até a 

segunda metade do século XX, quando emergiram novas identidades sexuais, a partir dos 

movimentos de afirmação (BARRETO, 2012, p.37-38).     

 As casas de banho, antecessoras das atuais saunas, configuravam-se como espaços 

altamente frequentados por homens para exercerem práticas homoeróticas. No Rio de Janeiro 

desde o século XIX, haviam espaços delimitados para a realização do homoerotismo como os 
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banhos públicos, o primeiro dos quais parece ter funcionado na Rua do Ouvidor por volta de 

1829 (FIGARI, 2007, p. 218). Em 1865 é inaugurado em Niterói o ―Eliseu‖, o espaço que 

mais se aproximou das futuras saunas masculinas. Segundo jornal da época, abriu como 

centro de diversão e prazer múltiplo, dotado de amplos jardins, bilhar, teatro, sala de baile, 

casa de banhos e botequim e era iluminado a gás (Semana Ilustrada, 19 de fevereiro de 1865 

apud FIGARI, op.cit, p.219). As casas de banho eram lugares onde os indivíduos poderiam 

expor parte do corpo ou ficarem completamente nus diante do mesmo sexo, sem despertar 

suspeitas, tendo a oportunidade de compartilharem o mesmo camarote, o que propiciava as 

relações homoeróticas entre os homens, especialmente os que não desejavam se expor nas 

ruas, eram muito frequentados, tanto que foram alvos dos tratados médicos feitos na época 

que tratavam da figura dos efeminados e bagaxas (FIGARI, op.cit, p.219).  

 A partir dos anos 1960, as saunas proliferam pelo Rio de Janeiro, da mesma forma 

que, os espaços determinados para homossexuais como bares e discotecas e a figura dos 

michês, também começa a se tornar mais expressiva pelas ruas da cidade, principalmente na 

região central (BARRETO 2012, p. 41). Segundo Green (2000, p. 396), muitos fatores 

convergentes possibilitaram esses avanços, alinhados às modificações comportamentais 

acerca do sexo na sociedade. O autor aponta: o crescimento do consumo na classe média 

urbana; a difusão de ideias advindas do movimento gay internacional; o desenvolvimento de 

uma crítica brasileira ao machismo e à homofobia; a influência dos movimentos políticos e 

sociais de esquerda e o consequente surgimento de um movimento político gay nacional; e a 

consolidação de novas possibilidades identitárias. Na década de 1970, houve uma visibilidade 

crescente de travestis e michês pelas calçadas do Rio de Janeiro, como um efeito do aumento 

da mercantilização do sexo na sociedade brasileira (GREEN, op.cit. p. 403). Assim como nas 

décadas anteriores, muitos jovens, em geral, oriundos de famílias proletárias, tinham as 

chamadas ―tias‖ (homossexuais mais velhos) como amantes. Dessa forma, os homens de 

meia-idade representavam estabilidade e renda para rapazes prostitutos, que atraíam seus 

clientes por meio da masculinidade e virilidade. No começo dos anos 1970, o número de 

michês cresceu tanto no Rio de Janeiro que o fenômeno passou a ganhar destaque na 

imprensa, as notícias sobre prostituição masculina ganhavam destaque na imprensa, 

principalmente as que tratavam de crimes violentos que podiam ocorrer durante a realização 

dos programas (GREEN, 2007, p.407-408).       

 Segundo Rodrigues (2010, p.01), as mudanças que caracterizam a modernidade tardia 

atingem todas as esferas da sociedade e de forma peculiar a prostituição e outros temas 

ligados à sexualidade. A autora salienta a ocorrência de um processo simultâneo de 
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desorganização e reorganização ética, estabelecido por meio de normas individualistas em si 

mesmas, porém ―responsáveis‖. Dessa forma, uma série de transformações culturais ocorre no 

campo da sexualidade e da moral sexual. O declínio da influência da moral sexual cristã e da 

Igreja ao lado da ascensão de novos costumes e valores individualistas, como a valorização do 

autocontrole e enaltecimento da liberdade de expressão e das subjetividades são alguns 

indicadores das mudanças de mentalidade que vêm ocorrendo, particularmente na segunda 

metade do século XX. De acordo com os processos históricos, o extrato sociocultural 

modifica as percepções acerca da moralidade e sexualidade. A percepção da sexualidade que 

ainda tem prevalecido, todavia, ressalta Brittan (1989 apud SCAMBLER & SCAMBLER 

1997,) é a denominada ―heterossexualidade hierárquica‖ que: 

é estabelecida como premissa da desigualdade de poder entre homens e 

mulheres: por exemplo, os homens ativamente demandam sexo enquanto as 

mulheres passivamente o sustentam. A heterossexualidade hierárquica não é 

inevitável, é meramente vista assim somente porque tem sido aceita como 

certa e reproduzida igualmente em esferas privadas e públicas como se fosse 

―normal‖ e ―natural‖ (1997, p.13). 

 

Portanto, a moral sexual passa por mudanças e acarreta um quadro de desorganização 

e auto-organização dos valores perpetuados na sociedade. Ocorre assim, a revitalização de 

uma antiga moralidade para a condução de novos códigos morais viabilizados por novas 

regulações; proibições e valores que são recompostos e reinscritos. O processo de 

liberalização dos costumes não impede que certo número de comportamentos sexuais 

continue constituindo-se em motivos de condenações por parte da consciência social. 

Perversão de menores, incesto, sadomasoquismo e também prostituição, seguem suscitando 

juízos hostis mais ou menos rigorosos (LIPOVESTKY, 1994, p. 46-ss). 

A partir dos relatos aqui expostos, nota-se que as mais variadas formas de atividade 

econômico-sexual são encaradas como prostituição na abordagem dos autores utilizados. No 

entanto, o objetivo dos relatos apresentados foi o de justamente demonstrar como as práticas 

inerentes ao sexo econômico estão submetidas a uma variante alinhada à concepção de moral 

vigente. A posição social que os sujeitos que se prostituem ocupam hoje na sociedade 

ocidental é tributária da visão que temos da sexualidade, algo bem diverso da Antiguidade, 

em que não havia a noção de pecado ligado ao sexo, assim como de outros tempos em que, 

discursos médicos e jurídicos fortalecidos por repressão policial e marginalização social 

davam outra caracterização aos michês e prostitutas, que atualmente têm algumas de práticas 

sexuais menos vinculadas a espaços de sociabilidade marginalizados, sendo a atividade sexual 

remunerada multifacetada.  
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Sendo assim, este trabalho viabiliza um entendimento que ultrapassa a concepção 

restrita de prostituição como única economia sexual, pois até mesmo a história nos faz 

perceber a variedade de formas como as corporalidades, o sexo e as práticas sexuais foram 

estabelecidos sob uma perspectiva socioeconômica destinada a inclusão social dos sujeitos, 

não podendo estes serem enquadrados na mesma ideia de prostituição convencional, por 

nutrirem características individuais, sociais e culturais distintas. Tal fato permanece 

perceptível na contemporaneidade, visto que, a economia sexual engloba um universo de 

práticas, sociabilidades e indivíduos, criando-se assim, muitas esferas sociais viabilizadoras 

de economias sexuais pautadas em diferentes objetivos e sujeitos e perpassadas por extratos 

socioculturais diversificados, o que as tornam múltiplas e impossibilita uma visão estática de 

economia sexual como prostituição. Portando, no decorrer da história, os indivíduos 

assumiram posições sexuais vinculadas aos seus sistemas econômicos e realidade social, a 

ideia de encarar o uso do corpo como sagrado e merecedor de regalias sociais e outras 

rentabilidades, encontrada na História Antiga não se comunica com o avanço da perspectiva 

cristã incentivadora do casamento e do sexo moral/reprodutivo, assim como o surgimento da 

lógica de mercado e capitalização da atividade sexual não estrutura-se da mesma forma no 

decorrer da história. 

 

1.2. PROSTITUIÇÃO MASCULINA, SOCIABILIDADES E CLIENTELA  

A partir daqui, o trabalho será destinado a uma avaliação restrita da prostituição, 

como economia sexual mais reconhecida e discutida na literatura, dando-se enfoque às 

economias sexuais masculinas, que constituí o objeto de estudo proposto e por fim, 

salientando em tópico posterior, as diferenciações entre homens e mulheres na prostituição.  

 O vocábulo prostituição é proveniente do latim prosto, prostiture, que indica estar à 

espera de quem quiser ou exposto ao público, ou seja, colocar diante, à frente, expor aos olhos 

(CECCARELLI, 2008, p. 01) A prostituição pode ser definida como atividade que envolve 

homens e mulheres, que estabelecem relações sexuais com um número indeterminado de 

sujeitos, de forma habitual, em troca de pagamento. Na troca de favores sexuais, que 

caracteriza a prostituição, elementos sentimentais, como o afeto, devem estar ausentes em 

pelo menos um dos protagonistas. Nessa profissão, tida como ―a mais antiga do mundo‖, na 

maioria das vezes troca-se sexo por dinheiro. Mas pode-se permutar relações sexuais por 

favores profissionais, informações, bens materiais e muitas outras coisas (CECCARELLI, 

2008, p. 01). A relação estabelecida entre garotos de programa e seus clientes é complexa, 

enquadrando uma gama de motivações pessoais e aspectos socioculturais que incidem na 
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realidade das partes e culminam no ato sexual remunerado. 

Sendo assim, há uma complexa variação, no que tange as motivações que implicam no 

estabelecimento da relação michê x cliente. O objeto de desejo buscado pelos prostitutos está 

vinculado à resposta financeira que a prostituição lhes fornece, dentre outras motivações 

pessoais, como aponta Ceccarelli: 

Entre o michê e seu cliente existe, às vezes, uma cumplicidade que vai além 

das questões financeiras. Como na prostituição feminina, entre os 

protagonistas se estabelece um jogo erótico no qual fica difícil saber quais 

fantasias estão sendo realizadas. (op.cit, p. 12) 

No que tange as fantasias que permeiam o imaginário de clientes e prostitutos, Lacan 

(2001, p. 59) diz que a relação sexual não existe, o que existe é o encontro de corpos, mas não 

a fusão de corpos e almas idealizada pelo romantismo e vista como relação sexual. Portanto, 

há na verdade, relações individuais com a própria fantasia, ao invés da romantizada fusão de 

dois sujeitos, o que seria impossível, ocorrendo na melhor das hipóteses, o encontro das 

fantasias.  

A prostituição masculina é observada nos mais diversos espaços e formas, sendo 

legais ou semilegais, como casas de massagem, bordéis, saunas, cinemas, serviços em 

domicílio, internet etc., o que retira a ideia da rua como único espaço de efetivação das 

práticas inerentes ao mercado sexual masculino. A imagem comum acerca da prostituição 

masculina é a de indivíduos à procura de um parceiro sexual casual, descompromissado. O 

campo de atuação dos michês, como mostram os poucos trabalhos sobre o tema, se dispõe em 

territórios relativamente circunscritos, que possuem como focos boates, bares saunas, cinemas 

e outras áreas de lazer em geral e há ainda a ocorrência em espaços públicos de grande 

circulação como praças, esquinas, ruas, banheiros, estações etc. Porém as práticas da 

prostituição viril não se expressam apenas em espaços abertos ou fechados, ocorrendo 

expressiva incidência de um mercado sexual virtual, no qual michês anunciam e articulam 

seus programas por meio de salas de bate-papo, sites, redes sociais, blogs, etc, além dos 

recentes aplicativos de celulares e os tradicionais anúncios em jornais e revistas (BARRETO, 

2017, p. 41).           

 Com relação à análise do trottoir em espaços abertos, destaca-se o trabalho de 

Perlongher (1987, p. 25-46), no qual o autor utiliza o conceito de Park de ―região moral‖ para 

referir-se às ―zonas de perdição e vício‖ das grandes cidades, caracterizadas como esgoto 

libidinal urbano, expressada como ―Boca do Lixo‖. Nesse sentido, a constância de certas 
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populações em agruparem suas perambulações á procura de sexo, diversões, prazeres e outros 

vícios relacionados à ilegalidade, recebeu destaque na Sociologia Urbana como aplicação da 

categoria de ―região moral‖. 

É inevitável que indivíduos que buscam as mesmas formas de diversão... 

devam em tempo se encontrar nos mesmos lugares. A população dessas 

áreas, tende a se segregar não apenas de acordo com seus interesses, mas de 

acordo com seus gostos e temperamentos. (PARK, 1973, p.64) 

 Dessa forma, a inserção da ideia do mercado homossexual gueticizado, não configura 

apenas uma paisagem urbana, mas também em termos de paisagem relacional, no que tange 

as interações pessoais vivenciadas pelos indivíduos presentes no meio. Portanto, nota-se a 

demarcação sutil dos pontos urbanos, onde se localizam os michês, as bichas, as putas e os 

cafetões, o que indica uma ―hiperterritorialização‖, em constante movimento, onde os sujeitos 

negociam seus trajetos de perambulação e seus pedaços de influência (PERLONGHER, 1987, 

p. 26).            

 Os serviços sexuais oferecidos pelos michês são consumidos pelo cliente, que recebe 

este nome dado seu espaço na condição econômica estabelecida entre os sujeitos da relação. E 

na condição de cliente objetiva algo pelo qual, aceita pagar para obter, algo que, a princípio, o 

garoto de programa acredita possuir. Dessa forma, o garoto de programa e cliente, movidos 

pela forte excitação provocada pela relação que pretendem estabelecer, performam um ato, no 

qual acreditam vivenciar seus objetivos que consistem basicamente no beneficiamento 

financeiro e satisfação sexual e/ou afetiva. Mas, resta ainda a dúvida sobre o que esses 

indivíduos buscam. Nesse sentido, escreve Ceccarelli (2005, p. 05), que entre um extremo e 

outro, temos os que buscam, em graus variados e no efêmero vínculo estabelecido, um pouco 

de conforto e carinho, algo que se aproxime de um contato humano. Na grande maioria das 

vezes, entretanto, passada a ilusão imaginária da relação estabelecida, o sujeito se vê 

confrontado com o vazio de uma "máquina de fazer amor" projetada em um corpo alugado.

 Segundo Ceccarelli (2005, p. 03), o michê, são homossexuais, bissexuais, 

heterossexuais com idade entre 18 e 30 anos; alguns casados ou com parceiras fixas e 

encontram-se nas mais diversas localidades. Há os que se expõem nas ruas, existem os jovens 

universitários que oferecem seus serviços sexuais em anúncios de jornais, revistas, salas de 

bate-papo virtual, internet ou saunas. Há também os scortboys, garotos que se reúnem em 

agências especializadas que apresentam seus membros em books fotográficos bem 

elaborados.          

 Perlongher (1987, p. 22-23) ao descrever o michê, o caracteriza como uma subespécie 
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dentro de um tipo mais vasto, que seria o macho ou bofe, ou seja, um homem que articula-se 

com os estereótipos de virilidade e masculinidade, mas que, se relaciona com bichas 

(homossexuais efeminados). Pode haver casos em que michês tenham relações com mulheres, 

pagas ou não, porém a clientela feminina não é tão expressiva, apesar da maioria dos garotos 

de programa não se considerarem homossexuais, e esta recusa da homossexualidade, vai de 

encontro com à demanda dos clientes que nas palavras de Pasolini: 

Amam ou querem fazer amor com um heterossexual disposto a uma 

experiência homossexual, mas cuja heterossexualidade não seja em absoluto 

questionada. Ele deve ser ―macho‖ (donde a falta de hostilidade para com o 

heterossexual que aceita a relação sexual como simples experiência ou por 

interesse: com efeito, isso garante sua heterossexualidade) (Passolini, 1978, 

p. 02) 

Em relação à clientela há heterossexuais curiosos que, em sua grande maioria 

permanecem no anonimato, pois querem preservar a família e o status quo de suas profissões. 

Em geral, são homens com um forte apelo homoerótico que não conseguem manter um 

relacionamento com outro homem por motivos de se exporem a público e muitos nem se 

consideram homossexuais. Buscam pelo profissional do sexo em anúncios de jornais, internet 

e saunas masculinas. Outros clientes são homossexuais que vivem na solidão, buscando no 

michê, ―a atitude que além de sexual seja carinhosa, compreensiva ou que simplesmente 

responda ao apelo de companhia.‖ Por fim, outra faixa de clientes são os homossexuais que, 

muitas vezes, mantêm um relacionamento fixo com um parceiro, que por questões de fantasia 

buscam práticas sexuais diferentes. E há casais heterossexuais que procuram pelo michê para 

que participe como terceiro na relação sexual e geralmente o parceiro fica na condição de 

voyeur observando a relação.        

 Embora não se tenha uma análise que englobe todas as razões que levam uma pessoa a 

prostituir-se, nas palavras de Ceccarelli (2005, p. 05), há fatores comuns como, a excitação 

provocada pela situação nova, imprevisível e totalmente desconhecida que pode revelar-se 

potencialmente perigosa: "o que ele/ela quer de mim?" "para onde serei levado?" "o que 

acontecerá comigo?"; o fato de "entregar-se" a alguém sobre quem nada se sabe; o prazer de ter o 

corpo admirado, olhado, fetichizado; o prazer em dar prazer ao outro; a excitação de ser objeto de 

alguém, pois, afinal, "é você que está pagando"; o jogo erótico que se expressa na negociação do 

preço em função de um serviço mais personalizado, dentre outras motivações. Da mesma forma 

ocorre nos casos em que a prostituição é utilizada como uma "desculpa", dita como ―apenas um 

trabalho", para viver-se uma forma de relação - homossexual - que, de outra forma, seria 

intolerável.           
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 Em uma perspectiva antropológica, é possível destacar que, a prostituição, em geral, 

não consiste em uma escolha desproposital, mas como um efeito da expressão particular da 

existência, ou seja, uma forma que o indivíduo assume, afim de, relacionar-se com o meio em 

que está inserido. Diz Carvalho (2000):  

A vida constrói-se em famílias, que existem. Vivemos em cidades, bairros, 

ruas, casas, quartos [...] espaços que são construídos, e constroem 

subjetividades. Ninguém se faz sozinho, gestos e rostos inventam o sujeito e 

sua história. Narrativas de sabores e dissabores compõem uma vida, de 

forma única e tragicamente só. Uma solidão feita de amargura pelo 

desencontro com o outro, mas, também como desapego deste outro, 

condição para formação de uma identidade de si mesmo. Da vivência desta 

solidão surge um sujeito - controverso, obtuso, contraditório - mas, acima de 

tudo, um sujeito possível (p.73).  

 

A construção da subjetividade acontece na relação com o outro ao longo da vida. Nas 

palavras de Linenberg (1955):  

O sujeito é sujeito do vínculo. A subjetividade vai-se construindo dos efeitos 

de presença, capazes de criar e produzir tramas psíquicas, evocações, marcas 

e novas representações que não se reduzem a meras identificações senão que 

são novas criações. No espaço intrassubjetivo o desejo circula 

unidirecionalmente desde o sujeito até seus objetos internos, ao passo que no 

intersubjetivo, é bidirecional, a circulação se dá entre os dois. Para que se 

arme uma representação vincular é indispensável uma convivência espaço-

temporal (p. 555).  

 

O meio social é permeado por discursos, imagens, signos e símbolos, de forma que são 

incorporados na vida social dos sujeitos, afetando o processo de constituição subjetiva destes. 

Dessa forma, como salienta Carvalho (2009, p.163-164), há uma produção coletiva dos 

sujeitos, na qual incide diversas instâncias do social. Sendo assim, a subjetividade é 

construída a partir de uma produção complexa e compartilhada, por meio da junção dos 

diversos fluxos de determinações coletivas, o que caracteriza a complexidade da vida 

contemporânea, como elucida Guattari e Rolnik (2005): 

Seria conveniente definir de outro modo a noção de subjetividade, 

renunciando totalmente a ideia de que a sociedade, os fenômenos de 

expressão social são a resultante de um simples aglomerado, de uma síntese 

somatória de subjetividades individuais. Penso, ao contrário, que é a 

subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de 

determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, 

tecnológicas, de mídia, etc (p. 43). 

A participação da sexualidade na construção das subjetividades está vinculada ao que 

Foucault (2009) aborda no primeiro volume de sua História da Sexualidade, ao dizer que em 
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sociedade, as práticas sexuais são aspecto quase central na definição e identificação dos 

sujeitos, pois é no sexo que se encontra as verdades mais íntimas e obductas dos indivíduos. 

Portanto, a prostituição configura um conjunto de ações e representações eróticas que 

traduzem as subjetividades dos envolvidos, que são construídas segundo Carvalho (2009, 

p.164-165), a partir da constituição do sujeito individual por meio das múltiplas 

determinações sociais, de forma que, esse processo varia entre os sujeitos de acordo com as 

inserções em diferentes contextos, culturas ou segmentos sociais, o que evidencia a produção 

social dos sujeitos individuais no plano da subjetividade contemporânea. Nesse contexto, 

existem muitas individualizações variantes e unívocas que incidem sobre a sexualidade dos 

sujeitos e por conseguinte, na prática da prostituição.     

 Foucault (1993) ao abordar a institucionalização de uma ―ciência sexual‖ nas 

sociedades ocidentais destaca que, há uma organização social do sexo, o que, contraria a ideia 

estabelecida por um saber científico no decorrer do século XIX, de que os desejos sexuais são 

reflexos de uma pré-disposição biológica. O autor diz que os desejos são constituídos a partir 

de sociabilidades específicas. Dessa forma, com o elevado aumento dos discursos acerca das 

práticas sexuais cria-se o que ele chama de ―dispositivo da sexualidade‖, que passa a controlar 

as sociabilidades sexuais, dentre elas, a prostituição de homens, que tende a absorver reflexos 

do extrato sociocultural no qual é exercida.       

 Portanto, nas últimas décadas, a prostituição masculina, entendida em nossa análise 

também como uma das expressões da questão social, ganhou maior relevância e visibilidade 

tendo em vista seu adensamento nos espaços públicos e privados dos centros urbanos e sua 

disseminação pelos meios de comunicação de massa. Porém, ainda se observa pouca 

repercussão sobre o assunto nos espaços acadêmicos por meio de investimentos em pesquisas 

científicas, pois os estudos desenvolvidos acerca do tema geralmente priorizam o segmento 

feminino e, por isso, constata-se a necessidade de um olhar mais atento sobre os homens que 

exercem esta atividade como forma de sobrevivência.  

 

1.3. PROSTITUIÇÃO DICOTÔMICA: O FEMININO E O MASCULINO  

O patriarcado na história ocidental sempre esteve baseado no Cristianismo. A 

concepção de Deus se concretizou no seio familiar, na figura do pai centralizador; como o 

mundo era concebido sob a perspectiva do Deus criador, a figura paterna tornou-se o núcleo 

da família, enquanto, a mulher é vista pelo homem como símbolo da tentação, a que perturba 

a relação com o divino e a que gera conflitos nas relações entre os homens. Ela está associada 



24 
 

à natureza, à carne, ao sexo, ao prazer; algo que precisa ser mantido sob rigoroso controle 

(SILVA, 2011, p.161).         

  A cultura patriarcal se estabelece como uma fonte para o extrato sociocultural 

ocidental. A cultura é entendida, de acordo com Geertz (1989, p.66/68), como um padrão de 

significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, configurando-se como 

um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os 

homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em 

relação à vida.           

  Na Bíblia, está consolidado um modelo de família: ―endogâmica, patrilinear, 

patriarcal, patrilocal, ampliada e poligâmica‖ (BADINTER, 1986, p. 07). O mito bíblico da 

criação – Adão e Eva - determinou, ideologicamente, o lugar do homem e da mulher em nossa 

cultura, fundamentou uma estrutura social com sua filosofia e valores patriarcais. A influência 

religiosa na composição cultural da sociedade moderna ainda é visível e afeta diretamente as 

relações humanas. 

A prostituição é concebida na perspectiva patriarcal como uma esfera determinada 

pela figura masculina, nas palavras de Ceccarelli (2008, 62-63), 

 

[...] a prostituição sempre foi um negócio dos homens e do Estado, os quais 

mantiveram o controle da situação geradora de recursos econômicos a custa 

da exploração das mulheres, seja na figura da proxeneta, nas taxas, leis ou 

extorsões que as prostitutas são obrigadas a se submeter. Juntamente com a 

violência conjugal, o estupro e outras tantas formas de dominação 

masculina, a prostituição constitui mais uma manifestação da cultura 

machista, pois em certa medida, a sexualidade feminina continua sendo 

gerenciada pelos homens. 

Partindo-se desta premissa, há a necessidade de estruturar um debate acerca da 

prostituição, que saliente as relações entre homens e mulheres, o que não pode ser feito sem 

excluir as questões ligadas à posição subjetiva da mulher na sociedade, em particular a da 

prostituta, e a hegemonia do discurso masculino dominante. 

Gaspar (1985, p. 44), aponta que existe um procedimento generalizado na 

prostituição, no que tange a imposição de limites por prostituas e michês, visto que, ambos 

determinam barreiras simbólicas nos programas e para clientes em geral. A autora destaca a 

preocupação de mulheres prostitutas em preservar alguma parte do corpo, em especial a boca, 

pois há uma conotação negativa no beijar durante os programas. Já entre os homens que se 

prostituem, percebe-se um movimento nesse sentido, principalmente de defesa ante a 

imputação de homossexualidade. Souza Neto (2009) e Viana (2010), citados por Barreto 
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(2012, p. 96) afirmam que o dilema nas relações de poder estabelecidas na prostituição 

masculina, encontra-se centrado no ânus, no caso, a posição de passivo na relação sexual entre 

homens, ou quaisquer práticas que envolvam a penetração anal. Assim a diferença relevante 

na sistemática não está nos gêneros e sim entre o penetrar e ser penetrado (a).  

 De acordo com Barreto (2012, p. 97-102), os homens que vendem sexo em geral 

tendem a menosprezar, evitar e até ridicularizar por meio de brincadeiras qualquer atividade 

sexual passiva, que os aproxime da homossexualidade, ou prazer anal, sendo a passividade 

atrelada ao feminino, destacando-se assim, a ideia da sexualidade com um efeito de discursos 

que naturalizam e criam caracterizações que confundem a distinção entre sexo e gênero. 

Butler (2003, p. 35) esclarece esse contexto por meio da teoria da performatividade, na qual 

estabelece que o gênero existe na prática, na experiência e sua realização se dá mediante 

reiterações cujos conteúdos são interpretações acerca do feminino e do masculino, tutelado 

pela normatividade. Sendo assim, o conjunto de atos cotidianos e atrelados à personalidade 

dos indivíduos como as vestimentas, cabelo, trejeitos, a estética e corporalidade das pessoas, é 

o que determina o gênero e homens e mulheres biológicos tendem a reproduzir a 

normatividade que controla e determina os atos como masculinos ou femininos. A autora 

indica que a própria definição da orientação sexual, está vinculada á performance, que 

sustenta-se na ideia de uma suposta heterossexualidade natural do corpo, funcionando como 

uma matriz que confere sentido às diferenças entre os sexos. 

 

(...) a coerência ou a unidade internas de qualquer dos gêneros, homem ou 

mulher, exigem (...) uma heterossexualidade estável e oposicional (...). Essa 

concepção do gênero não só pressupõe uma relação casual entre sexo, 

gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o 

gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo (BUTLER, 2003, p. 45). 

 

 Portanto, é possível notar que a performance de gênero e a normatividade acerca do 

sexo e sexualidade dos indivíduos está presente na esfera da prostituição, sendo a posição 

concebida como feminina retaliada pelos homens que se prostituem e as prostitutas 

severamente afetadas pela violência de gênero, ocupando uma posição de subordinação dada a 

a mulher.        

 Ceccarelli (2008, p. 09), ao falar da prostituição feminina, destaca que o estigma 

contido na prostituição, relacionado aos comportamentos e práticas sexuais marginais, é o que 

fortalece o meretrício, pois o território de prazeres ilegítimos, o espaço marginal da 

prostituição, conta com a cumplicidade e sigilo entre aqueles que o frequentam, permite ao 

homem viver fantasias sexuais inconfessáveis, sem se sentir ameaçado em sua identidade 



26 
 

social. Além disso, os eventuais e inevitáveis fracassos sexuais são igualmente preservados 

neste espaço. Existem também aqueles para quem o pagar representa uma forma de afirmação 

de poder, virilidade, especialmente em casos de performance sexual insatisfatória, uma 

maneira de compensar uma insegurança ou frustrações afetivo-sexuais, que acaba por 

reafirmar a subordinação das mulheres. Porém, existem pessoas que sentem prazer nessa 

forma de viver a sexualidade sem maiores problemas. O autor ainda destaca a problemática 

acerca dos motivos da inserção de mulheres na prostituição: 

 

Evidentemente, não se pode negar que, no Brasil, a miséria seja um dos 

maiores fatores que leva as mulheres à prostituição. Entretanto, atribuir a 

entrada e a permanência nessa prática unicamente a questões financeiras é 

um argumento redutor, além de misógino, pois nega, mais uma vez, o direito 

à mulher de escolher livremente como quer viver sua sexualidade. Ou seja, 

se posicionar como sujeito desejante e histórico, fazendo da prostituição uma 

escolha como qualquer outra (CECCARELLI, 2008, p. 09). 

 

 No entanto, não se pode olvidar que a prostituição feminina se concebe de forma 

distinta das demais prostituições, embora os homens e os transgêneros vendam o sexo 

praticamente em todos os lugares, e há alguns lugares onde mais homens do que mulheres 

vendem sexo, o foco convencional é sobre mulheres e meninas que vendem sexo para 

homens. A prostituta é mais facilmente explorada e desprovida de autonomia e poder do que 

os michês. Isso ocorre em parte porque aos homens é dado maior poder nas relações sociais, o 

que lhe garante maior autonomia sexual. Os homens que vendem sexo não parecem se 

encaixar nesse script, mas são menos forçados a vender sexo do que mulheres. Embora a 

venda de sexo seja considerada efeminada, ainda há um estigma no sexo comercial que 

delimita um modelo de exploradores masculinos e vítimas inocentes femininas (OVERS, 

2011, p. 63). 

  Segundo Overs (op.cit, p. 64), os profissionais do sexo masculino configuram-se 

como um desafio para a análise de gênero do trabalho sexual. O problema de localizá-los foi 

muitas vezes abordado por escritoras feministas, dando a estes a conotação de mulher 

honorária, um corpo feminizado pelas forças combinadas de homofobia e fobia prostituta. 

Outros autores apontaram que a dinâmica da transação sexual comercial masculina / 

masculina (e possivelmente masculina / transgênero) é significativamente diferente da 

transação masculino / feminino porque ocorre entre pessoas iguais ou pelo menos iguais em 

termos de gênero. A autora indica que exitem poucos projetos financiados que ofereçam ajuda 

aos trabalhadores do sexo masculino, tendo a USAID (Agências dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional) e a ONUSIDA (Programa em conjunto das Nações Unidas 
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sobre HIV/SIDA), retirado os profissionais do sexo masculino das listas de populações de 

maior risco. Até mesmo as referências aos profissionais do sexo masculino em documentos 

políticos e estudos epidemiológicos tornaram-se escassas. Todo esse contexto gera uma 

barreira para os direitos dos homens trabalhadores do sexo e reforça a concepção do trabalho 

sexual como uma atividade exclusivamente feminina, concordante com uma visão binária, do 

gênero patriarcal opressor, o que invisibiliza homens que vendem sexo e suas clientes 

femininas. 

 O tráfico e escravidão sexuais são enquadrados exclusivamente em torno do 

trabalhador sexual do sexo feminino. A venda de sexo é atrelada ao feminino, enquanto a 

figura do proxeneta ou explorador é masculina, independentemente do gênero de perpetrador 

real. Porém o sexo também é vendido por homens e a invisibilidade da prostituição 

masculina, é um elemento substancial na concepção do trabalho sexual como uma ferramenta 

para a violência de gênero. O proxenetismo, por exemplo, geralmente é considerado uma 

atividade masculina, uma função da masculinidade ligada à dominação das mulheres e alinha-

se a um contexto social afetado pelo uso de drogas, discriminação estrutural nos mercados de 

trabalho e vida doméstica, violência, pobreza, baixos salários, corrupção, negligência dos 

direitos humanos por estados e violência estatal (OVERS, op.cit, loc.cit). 

 Overs (2011, p. 67-68) aponta que, a prostituta deve, como por definição, ser 

feminina, de acordo com as construções socioculturais, tendo a prostituição masculina e 

transgênera figurado brevemente nas discussões acerca da prostituição, a partir da aparição na 

cultura dominante na primeira década da pandemia do HIV. A posição social que estabelece a 

dicotomia vítima / prostituta, realiza uma ideologia sutilmente disciplinar, na qual, os homens 

identificáveis que vendem sexo, têm suas práticas vistas como  embasadas pela livre escolha 

ou pelo menos escolhas ligadas à sua homossexualidade. Então, o trabalhador sexual do sexo 

masculino adulto é invisível para que sua masculinidade prejudique a noção de prostituição da 

vítima. Já o cliente é visto como a figura demonizada masculina , o que fortifica construções 

da norma heterossexual gênero-binária, sendo o sexo fundamental para construir o gênero, 

mas na maior parte não falado nos discursos das ordens de gênero opressivas. Definir o sexo 

comercial como "sexo ruim" traz instantaneamente hordas de adoradores para quem "o sexo é 

apenas ruim", a autora ainda salienta que: 

 

Esses scripts e narrativas são amplamente anti-sexo, oposição à diversidade 

sexual e negando os homens - assim como suas parceiras femininas 

presumidas - qualquer sexualidade positiva, e muito menos qualquer 

expressão diversa disso. As narrativas dominantes dos homens e a 
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masculinidade no trabalho sexual contêm uma normatividade generalizada 

do gênero e do sexo binário, que se baseia e reforça as principais ordens 

patriarcais de gênero opressivas (como a hegemonia masculina corporativa 

dos EUA ou as estruturas de poder de gênero das religiões mundiais) que 

caíram na cama com certas ideologias de gênero confusas e corruptas, 

incluindo algumas supostas feministas. Ironicamente, a adoção feminista das 

ideologias anti-sexo serve para reforçar em vez de desafiar as ordens 

patriarcais, porque mantêm um binário rígido de gênero que é fundamental 

para a opressão de gênero (OVERS, op.cit, p. 68-69) 

 

 Uma preocupação compartilhada por homens e mulheres trabalhando em 

masculinidades é a de desafiar formas opressivas, normas e expectativas de masculinidade 

para homens. Em outro giro, muitas feministas compartilham a preocupação com a efetivação 

de direitos humanos iguais para todas as mulheres e uma causa comum relacionada é desafiar 

estruturas de poder patriarcais opressivas do estado. Nesse contexto, há um desafio na união 

de forças que é o enfrentamento dos parâmetros de gênero e sexualidade. A repressão do sexo 

e da sexualidade é necessária e fundamental para a desigualdade opressiva de gênero e a 

economia política do sexo localiza-se no centro de impacto do cruzamento das desigualdades 

baseadas na classe e na raça, que atingem pessoas que compram ou vendem sexo, homens ou 

mulheres em qualquer uma das posições (OVERS, op.cit, p. 69). 
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2. A PROSTITUIÇÃO NA ESFERA LEGAL 

  

 Inicialmente, vale destacar que, este capítulo visa uma abordagem específica acerca 

da prostituição por esta ser a prática econômico-sexual comumente conhecida e que recebe 

tratamento legal disciplinado no Código Penal Brasileiro. A metodologia utilizada para a 

produção do conteúdo a seguir, restringiu-se a uma pesquisa teórica acerca dos modelos de 

tratamento sociojurídico da prostituição reconhecidos no Mundo e da legislação penal acerca 

de práticas vinculadas ao exercício da prostituição no Brasil, assim como, uma abordagem da 

perspectiva do Ministério do Trabalho no que tange a legitimação da prostituição como 

ocupação trabalhista e por fim, uma análise do conteúdo e trâmite dos projetos de Lei 

apresentados no Brasil com o objetivo de regulamentar a atividade dos profissionais do sexo. 

 

2.1. MODELOS DE TRATAMENTO SOCIOJURÍDICO DA PROSTITUIÇÃO 

 As concepções, abordagens e controvérsias acerca da prostituição são inúmeras, mas é 

consensual compreendê-la à luz dos contextos socioeconômicos, políticos, culturais e 

ideológicos de um dado momento histórico, pois as mudanças nos costumes e valores nos 

últimos séculos é intensa e nos revela uma nova interpretação dos aspectos sexuais e morais 

vigentes em sociedade. No entanto, a heterossexualidade ainda determina o referencial 

normativo e naturalizador das relações sociais e sexuais (GUIRADELI E SOUZA, 2013, p. 

133).            

 O movimento feminista possui uma ala abolicionista, que compreende a prostituição 

como violência, um crime contra homens/mulheres tratados como mercadorias, uma violação 

aos direitos humanos e uma ala defensora da regulamentação da prostituição, entendida como 

trabalho, que requer reconhecimento social, legal e garantia de direitos de cidadania. Existem 

ainda correntes que tutelam um discurso, messiânico e repressor e outras em defesa de um 

processo de higienização do espaço público e de intervenção policial no trato da prostituição. 

Em uma esfera afetada pelas mais diversas posturas, Rago (1991) rompe com concepções 

naturalizadas e normativas, compreendendo a prostituição como um fenômeno urbano-

industrial iniciado nos fins do século XIX em uma sociedade em que se predominam as 

relações cambiais e a valorização do modelo monogâmico (GUIRADELI E SOUZA, op.cit, p. 

134) 

 

Nesse sentido, pode-se inferir que, sob a regência do capital, a prostituição 

se caracteriza como uma prática que envolve duas ou mais pessoas com a 

finalidade monetária, ou seja, consiste na prestação de serviços sexuais 
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mediatizados pelo valor expresso na sua forma dinheiro. A prostituição 

tornou-se um tipo de prática lucrativa que contribui de um lado para a 

exploração sexual e manutenção de interesses de determinados grupos 

sociais e ao mesmo tempo uma atividade que atende as necessidades 

humanas de sobrevivência, tendo em vista que na sociedade capitalista os 

indivíduos acessam mercadorias, bens e serviços mediante o recebimento de 

salários (GUIDARELI E SOUZA, op. cit, loc.cit)  

  

Existem diversas manifestações da questão social, que consiste nas mais variadas 

formas de desigualdades presentes na sociedade capitalista e suas expressões são, segundo 

IAMAMOTO (2008, p. 147), o retrocesso no emprego, a expressiva distribuição desigual de 

renda e ampliação da pobreza, que em conjunto alimentam as desigualdades contidas nos 

extratos socioeconômicos, de gênero e localização geográfica urbana e rural, além da queda 

nos níveis educacionais dos jovens. 

A globalização e acumulação capitalista contribuem para o fortalecimento e 

aparecimento de múltiplos trabalhos precários que violam a garantia dos direitos e 

consequentemente agravam a questão social. Na atual sociabilidade burguesa, apreender a 

questão social é captar as contradições produzidas na realidade, as diversas formas de pressão 

social, de invenção e (re)invencão da vida cotidiana e decifrar estratégias de luta e resistência 

engendradas pelos indivíduos sociais (GUIDARELI E SOUZA, 2013, p. 135).  

 Existem especificamente três sistemas que conceituam e discutem a prostituição no 

Mundo, embora atualmente, por influência da posição dos países nórdicos face às questões de 

prostituição, se comece a falar em um quarto sistema. O sistema proibicionista considera a 

prostituição um crime que deve ser combatido, deste modo, condena todos os elementos 

envolvidos: prostituta, proxeneta e cliente. Existe nos EUA, na China, em Malta, na Eslovénia 

e em outros países do Leste Europeu e é defendido pelos setores mais conservadores da 

sociedade. A concepção proibitiva destinada à prostituição, não elimina a prática, mas acentua 

seu teor clandestino. Já o sistema abolicionista é apoiado por algumas correntes do feminismo 

e considera que a prostituição é uma forma de violência exercida sobre as mulheres, que 

restringe as suas liberdades e cidadania. Desta forma, considera as prostitutas vítimas desse 

sistema de exploração, procura reintegrá-las socialmente e condena o proxenetismo, sendo o 

sistema adotado no Brasil e na maioria dos países. Em contrapartida, o sistema regulador, na 

sua versão mais tradicional, considera a prostituição como um fenômeno social não 

erradicável e, como tal, é preciso limitar os danos que podem gerar na sociedade, 

regulamentando as práticas inerentes a esfera da prostituição. Sendo assim, desde que se 

cumpram as regras estabelecidas pelo Estado, não existe penalização da prostituta, que é 
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encarada como uma prestadora de serviços, do cliente, que é considerado um mero 

consumidor e, ainda, de quem faz desta atividade um negócio, os proxenetas. Países como 

Áustria e Grécia, utilizam esse sistema (TAVARES, 2006, p. 03). 

 Há uma perspectiva modernizada acerca do sistema regulador, que busca uma 

determinação legal para os profissionais do sexo, conferindo-lhes direitos e deveres 

associados a essa atividade como, o acesso aos sistemas públicos de saúde, segurança social, 

associação, cobrança de impostos. Países como a Alemanha e a Holanda aplicam este modelo. 

Contudo, existe uma variante neste modelo, orientada para uma menor estigmatização de 

quem vive desta atividade. Fala-se, então, de descriminalização. A prestação de serviços 

sexuais não deveria ter uma regulamentação especial, mas serem aplicados os direitos laborais 

iguais aos de outros trabalhadores às pessoas que vivem desta atividade. Desta forma, 

descriminalizam-se também todos os agentes envolvidos, cabendo ao Estado o enfretamento 

ao tráfico e à exploração sexual. Por último, destaca-se o surgimento de um quarto sistema, 

denominado como o "novo abolicionismo do século XXI", impulsionado pela Suécia, esse 

sistema estrutura-se em pressupostos como o combate ao sistema que sustenta a prostituição e 

não propriamente contra a prostituição, proteção jurídica da pessoa prostituída (no caso de 

mulheres imigrantes colocá-las sob o sistema de refugiados políticos), penalização do 

proxenetismo ou qualquer tipo de exploração comercial de prostituição, penalização e 

consciencialização dos clientes, passando o cliente a ser o alvo principal das medidas a 

implementar, por meio de multas, prisão, educação sexual, dentre outras medidas 

(TAVARES, 2006, p. 04). Nesse sentido, há uma diferenciação do sistema abolicionista 

anterior, dando-se ênfase a condição do cliente, entendido como majoritariamente do sexo 

masculino. 

 

A ideia central defendida por este movimento é que no abolicionismo do 

século passado, o cliente ficava invisível, dado que os homens são educados 

para dominar pela força, pelo dinheiro e pelo sexo. Nesta nova forma de 

abolicionismo, seriam eles o alvo fundamental, pois se não existissem 

clientes, não haveria prostituição. Reconheça-se que, apesar de ainda não 

existir uma avaliação aprofundada destas medidas, surgem alguns 

indicadores de que a clandestinidade aumentou, com consequências graves 

para a vida das mulheres que se prostituem e, ainda, que muitos homens 

suecos vão procurar este serviço a outros países (TAVARES, 2006, p. 04). 

 

O Brasil ao adotar o antigo sistema abolicionista, depara-se com um tratamento penal 

repressivo ao lenão, sendo este visto como o sujeito ativo criminoso na prostituição, enquanto 

os prostitutos são encarados como vítimas, sujeitos passivos e os clientes não recebem 



32 
 

qualquer tratativa legal. Nesse sentido, salienta-se as palavras de Tavares acerca do 

abolicionismo: 

o movimento abolicionista considerava (e considera) a prostituição como 

uma escravatura incompatível com a dignidade das pessoas, colocando a 

prostituta na situação de vítima que não deve ser punida, mas sim 

incentivada a deixar a prostituição e a inserir-se socialmente. A prostituta 

não é punida, mas sim a exploração comercial da prostituição ou a atividade 

de proxenetismo (TAVARES, 2002, p. 02). 

Conforme expressa Nucci o modelo abolicionista: 

sofre a crítica de tratar a prostituição como um ócio sexual, quando na 

realidade é um trabalho. Não adota uma perspectiva prática, refugiando-se 

num discurso moral alheio à vida real e, mais concretamente, à vida das 

prostitutas. Encerra um projeto utópico, pretendendo eliminar a prostituição 

e, com isso, todas as práticas discriminatórias que mantêm e reproduzem 

uma imagem diferenciada das mulheres e dos homens (2014, pp. 70-71). 

Portanto, depreende-se de tal modelo, a procura por um redirecionamento social dos 

trabalhadores sexuais, o que não é condizente com um ideal democrático de liberdade 

individual. O Brasil por adotar formalmente o abolicionismo, evidencia uma contradição entre 

a realidade e a legislação penal, pois a tipificação da atividade de agenciamento da 

prostituição e a manutenção de estabelecimentos contrasta-se com espaços nos quais a 

prostituição é desempenhada de forma explícita, com o pleno conhecimento e até mesmo 

conveniência das autoridades públicas. A incoerência torna-se maior ainda pela forma 

insatisfatória que o Estado brasileiro trata a questão, sem a efetividade das próprias leis e total 

ausência de medidas substanciais que promovam avanços nas condições sociais dos 

trabalhadores sexuais, ou seja, não há uma regulamentação da atividade e nem há reais 

perspectivas abolicionistas acerca da prostituição. (NUCCI, op.cit, p. 72). 

2.2. A PROSTITUIÇÃO NA LEI PENAL BRASILEIRA 

O código penal brasileiro não aborda a prostituição em si, mas o lenocínio, que 

consiste em favorecer, induzir ou tirar proveito da prostituição alheia ou ainda, manter casa de 

prostituição como ―crimes contra a dignidade sexual‖, dispostos no título VI, capítulo V, 

intitulado como ―do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma 

de exploração sexual. Os crimes previstos estão dispostos entre os artigos 227 a 230. Com 

exceção do artigo 230, referente ao rufianismo, os demais têm como objeto jurídico a defesa 

da ―moralidade pública sexual‖. No caso do rufianismo, o objeto jurídico é ―coibir a 

exploração da prostituição‖. 
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  O artigo 227 trata da mediação para servir à lascívia de outrem, sem qualquer 

referência ao sexo da pessoa. A versão comentada do Código, de Delmanto (2016, p. 1164), 

assinala que aqui o núcleo é a indução, no sentido da persuasão de alguém para satisfazer a 

lascívia alheia. No concernente à vítima, o fato dela já ser corrompida ou prostituída pode, 

conforme o caso concreto, afastar a configuração do crime, existindo autores que entendem 

ser questionável a possibilidade de induzir pessoa já corrompida ou prostituída como Heleno 

Fragoso, Lições de Direito Penal — Parte Especial, 1965, v. III, p. 640, e Magalhães 

Noronha, Direito Penal, 1995, v. III, p. 246, salientando o último que ―devemos exigir que 

seja completa a corrupção do ofendido para não haver crime‖. O induzimento visa a satisfazer 

a lascívia, ou seja, a sensualidade, a concupiscência, a libidinagem, por meio de qualquer ato 

ou prática libidinosa. A lascívia a ser satisfeita é a de outrem, isto é, de terceira pessoa, 

embora o agente também possa participar diretamente da satisfação da luxúria alheia. Não se 

exige especial motivo do agente para satisfazer a lascívia de outrem, mas, se houver fim de 

lucro, configurar-se-á a figura qualificada (§3º).  

Nos casos em que, a vítima induzida a satisfazer a lascívia de outrem é menor de 14 

anos, o crime será o tipificado no art. 218 do CP. No caso de a vítima ter menos de 14 anos e 

o agente a induzir a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a 

lascívia própria ou de outrem, a ação enquadra-se no art. 218-A. Já, sendo a vítima menor de 

18 anos ou pessoa acometida por enfermidade ou doença mental que lhe retire o 

discernimento, a indução à prostituição ou outra forma de exploração sexual, configurará o 

crime do art. 218-B. Se for maior de 18 anos, aplica-se o art. 228 do CP. Destaca-se o fato de 

que, se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos é necessário que o agente tenha 

conhecimento dessa circunstância, podendo haver, conforme o caso concreto, erro de tipo, 

disposto no art. 20 do CP (DELMANTO, op.cit, p. 1165). 

 O favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual é tratado no 

artigo 228, que define o crime como a indução ou atração de alguém à prostituição ou outra 

forma de exploração sexual, assim como o impedimento para que tais práticas. As condutas 

previstas neste artigo incluem, pois, tanto o impedimento de alguém abandonar práticas de 

exploração sexual como a indução, a atração e a facilitação para que nelas ingresse, no sentido 

de remoção de dificuldades ou obstáculos. A punição prevista no Código é a reclusão pelo 

período de dois a cinco anos. Se o sujeito ativo ser parente, empregador ou responsável pela 

vítima, a pena passa a variar entre três e oito anos. Do mesmo modo, a utilização de violência, 

grave ameaça ou fraude aumenta a punição para um período de reclusão de quatro a dez anos, 

além da pena correspondente à violência. A legislação não prevê finalidade específica para o 



34 
 

sujeito ativo, porém em caso de finalidade de lucro, à penalidade de reclusão é acrescida 

multa. Neste artigo, diferentemente do artigo 227, não há margem a interpretações sobre a 

moralidade da vítima, pois o delito existe incontestavelmente ainda quando a vítima já seja 

prostituída. 

O artigo 229 refere-se à manutenção de estabelecimento destinado a exploração 

sexual. A ocorrência do crime independe da existência ou não de finalidade de lucro ou da 

mediação direta do proprietário ou do gerente. A prostituta que mantém um local para se 

prostituir não se enquadra neste crime. A punição estipulada é a reclusão de dois a cinco anos 

e a aplicação de multa aos infratores. A questão da permanência e continuidade da prática de 

manutenção dos locais referidos acima é fundamental neste artigo, pois já foi estabelecido 

pela jurisprudência que, para a tipificação do crime, exige-se a comprovação da habitualidade 

da conduta. Nesse sentido, a tipificação do delito ocorre somente quando há exploração sexual 

no estabelecimento, dessa forma, prostituição em sua própria residência, ou seja profissionais 

do sexo que recebem clientes em casa, não praticam o crime do art. 229, pois não mantêm, 

embora exerçam o meretrício, estabelecimento para a exploração sexual. O artigo 229 não se 

enquadra para as casas de massagem ou de banhos, motéis ou hotéis, nos quais ocorram atos 

libidinosos, apenas caso ocorra exploração sexual de indivíduos com habitualidade, fora isso, 

não importa se há forte contexto sexual, ou até trabalhadores do sexo nestes locais 

(DELAMANTO, 2016, p. 1174). 

 O artigo 230 tem como objeto o rufianismo que consiste em tirar proveito da 

prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo 

ou em parte, por quem a exerça. Dos quatro artigos relacionados diretamente à prostituição, 

este é o único cujo objeto jurídico não é a defesa da moralidade sexual pública. 

Diferentemente deles, o alvo aqui é a coibição da exploração da prostituição. A penalidade 

prevista pela legislação é de reclusão de um a quatro anos mais multa. Esta pena passa a ser 

de três a seis anos caso a vítima tenha mais de quatorze e menos de dezoito anos ou se o autor 

é parente dela, seu empregador, ou a tem sob sua responsabilidade. A utilização de violência 

ou grave ameaça é outro agravante que faz com que a pena seja de dois a oito anos mais 

multa, e ainda a pena correspondente à violência. A questão da habitualidade da participação 

nos lucros auferidos com a prostituição é fundamental para a tipificação do crime. Também 

nesse caso, assinala Delmanto (2016, p. 1178), decisões judiciais definiram que o delito 

somente se concretiza com a participação direta nos lucros, não se caracterizando como crime 

o dinheiro recebido por aluguel ou o lucro em bebidas. Outro aspecto, destacado pelo autor 
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refere-se à eventual tolerância policial para com o lenocínio e o seu não rebatimento na 

tipificação do crime ou no enquadramento do rufião, que dela não pode se aproveitar. 

Por fim, no que tange o tráfico internacional e interno de pessoa para fim de 

exploração sexual, deve-se ressaltar que o tratamento legal das condutas incluídas nessa seara 

foram retiradas do código penal e destinadas para leis específicas. Dessa forma, o artigo 231 

(tráfico internacional) e 231-A (tráfico interno), do Código Penal, foram revogados pela Lei 

13.444 de 2016, que em seu artigo 13, decreta o acréscimo do art.149-A. no Código penal, 

com a redação de ―tráfico de pessoas‖, que determina pena de quatro a oito anos e multa para 

aquele que agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, 

mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe 

órgãos, partes do corpo ou tecidos, submetê-la à condições de trabalho análogas à de escravo 

ou qualquer tipo de servidão, assim como à adoção ilegal ou exploração sexual. Nesses casos, 

há o aumento da pena de um terço até a metade se o crime for cometido por funcionário 

público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, contra criança, adolescente, 

idoso ou deficiente ou se o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de 

coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade 

hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou se a vítima de tráfico de 

pessoas for retirada do território nacional. Destaca-se ainda, a redução da pena de um a dois 

terços se o réu for primário e não integrar organização criminosa. 

 O artigo 232 foi revogado pela Lei 12.015 de 2009, ao passo que, houve a introdução 

do artigo 232-A, previsto no artigo 115 da Lei 12.445 de 2017, que determina punição de dois 

a cinco anos de reclusão e multa para o crime intitulado como ―promoção de imigração 

ilegal”, incorrendo na mesma pena quem promover, por qualquer meio, com a finalidade de 

obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar 

ilegalmente em território estrangeiro. A pena ainda é aumentada de um sexto a um terço se o 

crime é cometido mediante violência ou se a vítima é submetida a condições desumanas e 

degradantes. 

Um aspecto comum entre os artigos 227 e 228, está contido no parágrafo terceiro de 

ambos, nos quais está estabelecida a aplicação de multa quando o crime for cometido com o 

fim de lucro. Aqui nota-se que, o legislador possibilita a ideia de que as condutas de mediação 

para satisfação de lascívia e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 

sexual podem ser executadas sem o interesse financeiro, o que, está em desacordo com a 

realidade da prostituição e exploração sexual, sendo inimaginável que os indivíduos que se 



36 
 

mobilizam para fomentar tais atividades criminosas, o façam sem o fim de obter lucros 

(RODRIGUES, 2002, p. 157).  

O Capítulo VI, que tem por objeto o ―Ultraje público ao pudor‖, mesmo sem qualquer relação 

direta com a prostituição, deve ser ressaltado, principalmente o artigo 233 que o integra e cujo foco é o 

―ato obsceno‖. A prática de ato obsceno em locais públicos, abertos ou expostos ao público constitui o 

cerne do crime. A legislação penal não estabelece qualquer distinção acerca do agente do crime, 

podendo ser qualquer pessoa, de qualquer sexo. O bem jurídico a ser protegido é o pudor público 

enquanto a vítima é a coletividade. A pena estipulada é detenção de três meses a um ano ou multa. 

Nesse sentido, Rodrigues (op.cit. p. 157-158) elucida o conteúdo do dispositivo:  

 

Há que se destacar, ainda, o artigo 233 do Código em vigor, embora na 

esfera judicial a imputação de sanções em referência a este artigo mostra-se 

difícil diante da realidade com que é confrontado. Entretanto, fora do âmbito 

da justiça, constata-se frequentemente o oposto, especialmente em eventos 

envolvendo a prostituição. Em ocasiões assim, o artigo 233 é frequentemente 

utilizado pela polícia para justificar a detenção de prostitutas que atuam nas 

ruas, uma vez o simples exercício da atividade não implica qualquer delito 

previsto na norma legal. 

 

Os artigos supracitados do Código Penal em vigor, demonstram que apesar de a prostituição 

não ser configurada como crime, a criminalização de um conjunto variado de atividades que são 

intrínsecas ao seu funcionamento cotidiano, faz do sistema de justiça criminal uma instituição 

permanentemente demandada para determinar a existência ou não de delitos passíveis de serem 

punidos penalmente. Ressalta-se ainda que, a necessidade constante de se fazer a distinção entre 

prostituição e lenocínio e que ocasiona o acionamento das instituições que integram o sistema de 

justiça criminal, abre espaço para uma série de ações que, frequentemente, violam direitos substanciais 

dos trabalhadores sexuais e muitas vezes os expõem as mais variadas violências (PIMENTEL, 2004, 

p. 10-11). 

2.3.  PROSTITUIÇÃO COMO TRABALHO 

No início dos anos 2000, concebeu-se a discussão e aprovação da nova versão da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob coordenação do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), e reuniu diversos setores da sociedade que atuam na defesa dos interesses e 

direitos de prostitutas e michês para discutir a inclusão da prostituição na CBO. As ações 

coordenadas pelo MTE na discussão relacionadas ao estatuto do ―trabalho sexual‖ refletiram 

novas tendências em relação à questão da prostituição, que emergiram no Brasil, ao longo das 

duas últimas do século XX. O novo CBO traduz o reconhecimento por parte do MTE da 

―profissional do sexo‖ como um trabalhador e inovou ante o modelo tradicionalmente adotado 

no país para o enfrentamento da questão da prostituição. A medida foi ao encontro da posição 

defendida pelo movimento de prostitutas de retirar tudo o que diz respeito à prostituição do 
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Código Penal, tratando as questões relacionadas à atividade, na esfera da legislação 

trabalhista. (BARRETO, 1995, p 452). 

 

As ocupações do mercado brasileiro de que tratam a CBO foram organizadas 

na norma aprovada em 2002. A ocupação de ―profissional do sexo‖ indexada 

na CBO com o número 5198-05, faz parte da família ―prestador de serviço‖ 

e inclui também as denominações ―garota de programa‖, ―garoto de 

programa‖, ―meretriz‖, ―messalina‖, ―michê‖, ―mulher da vida‖, 

―prostituta‖, ―quenga‖, ―rapariga‖, ―trabalhador do sexo‖, ―transexual‖ 

(―profissionais do sexo‖), e ―travesti‖ (―profissionais do sexo‖)‖. Além da 

definição, cada ocupação inclui informações referentes à ―descrição‖ da 

atividade, às ―características do trabalho‖, às ―áreas de atividades‖, às 

―competências pessoais‖, aos ―recursos de trabalho‖, aos ―participantes da 

descrição‖, ao ―relatório da família‖, à ―tabela de atividades‖ e como 

inexistia anteriormente, não traz nenhum dado relativo à ―conversão‖ 

(RODRIGUES, 2004, p. 04).  

 

Nota-se que, a adoção do termo ―profissional do sexo‖, configura-se como uma 

tentativa por parte do movimento de se desvincular de termos como prostituta, que tem grande 

rejeição por parte da sociedade e estabelecer uma expressão mais socialmente aceitável, com 

certa seriedade, para facilitar o alcance dos objetivos de homens e mulheres que se 

prostituem. No entanto, há uma ala de prostitutas que discorda e afirma que fugir do termo 

que designa historicamente a profissão e inserir outro pode não resolver o problema do 

preconceito, por isso ainda persistem diversos debates sobre isso (CASTRO, 2015, p. 54). 

Nesse sentido, a Classificação Brasileira acrescenta à ocupação de profissional do sexo os 

títulos de: garota de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da 

vida, prostituta, trabalhador do sexo. E descreve os profissionais como pessoas que "buscam 

programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em ações educativas no 

campo da sexualidade. As atividades são exercidas de acordo com normas e procedimentos 

que buscam minimizar a vulnerabilidades da profissão". Sobre as condições gerais do 

trabalho, descreve que esses profissionais trabalham por conta própria, em locais diferentes e 

horários irregulares. No exercício de algumas atividades podem se deparar com condições 

desagradáveis e discriminação social. Havendo ainda o risco de contraírem dsts, sofrerem 

violência, maus tratos, até morte (CASTRO, op.cit, loc.cit). 

 
 É interessante observar que a/o profissional do sexo não é entendido apenas 

como a pessoa que faz sexo com outra por dinheiro, ela/ele pode trabalhar 

também como acompanhante de viagens, festas, jantares, o que em nada 

afirma que ela/ele deve transar com a/o cliente. Quanto às condições de 

trabalho e os riscos a que estão expostas/os é importante que esteja na 

classificação. Apesar de alertarem sobre a importância de se prevenirem, 

usarem preservativos, fazerem acompanhamento médico, denunciarem 
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agressões, caso sofram, se unirem enquanto categoria para participarem de 

ações educativas, sabe-se que na prática não é tão simples assim. Um dos 

fatores para o início da luta delas foi a violência sofrida por parte da polícia 

(CASTRO, 2015, p. 54-55). 

 

Requer atenção na descrição sumária da ocupação, a explicação minuciosa acerca dos 

distintos locais em que o trabalho sexual se efetiva, o que é feito de modo ainda mais 

extensivo na descrição das ―condições gerais de exercício‖, e, principalmente, o cuidado em 

incorporar ao campo de ação dos ―profissionais do sexo‖ outras atividades não relacionadas 

diretamente com a ―prestação de serviços de natureza sexual‖, ao destacarem que atendem e 

acompanham clientes homens e mulheres, de orientações sexuais diversas; administram 

orçamentos individuais e familiares; promovem a organização da categoria. Realizam ações 

educativas no campo da sexualidade; propagandeiam os serviços prestados‖.  

O documento elaborado pelo Ministério do Trabalho destaca a necessidade de os 

―profissionais do sexo‖, receberem as devidas informações sobre saúde sexual e outras que 

lhes forneçam condições de exercerem sua atividade com segurança e competência. Na 

descrição das ―características do trabalho‖, ao abordar a ―formação e experiência‖ ressalta 

ainda a importância de terem acesso a alternativas que lhes possibilite outros meios de 

geração de renda que viabilize o abandono da prostituição se assim o desejarem. Ali se 

informa que: Outros cursos complementares de formação profissional, como por exemplo, 

cursos de beleza, de cuidados pessoais, de planejamento do orçamento, bem como cursos 

profissionalizantes para rendimentos alternativos também são oferecidos pelas associações, 

em diversos Estados. Há a estipulação das ―competências pessoais‖ como ―expressão 

gestual‖, ―paciência‖, ―sensualidade‖, ―ética profissional‖ e ―capacidade de comunicação em 

língua estrangeira‖ e a recomendação de ―prestar solidariedade aos companheiros‖, 

incorporada pela legislação, que, demonstra uma questão expressiva da esfera da prostituição, 

que é a ocorrência de inúmeros conflitos que permeiam as relações entre os ―profissionais do 

sexo‖ (RODRIGUES, 2003, p. 171). 

 A inclusão da atividade na legislação do Ministério do Trabalho representa uma 

mudança significativa no tratamento dado pelas políticas públicas à prostituição. Entre as 

mudanças substanciais advindas da medida, destaca-se a inclusão de representantes legítimos 

do grupo interessado na questão, há que se ressaltar ainda, o fato dessa iniciativa significar 

uma alternativa às soluções viabilizadas pelas forças policiais e sanitárias, que exercem 

expressivo controle em diversos segmentos da sociedade brasileira.  

 



39 
 

No caso da prostituição, especialmente a denominada ―prostituição pública‖, 

o que se constata no Brasil é que a intervenção policial frequentemente é 

demandada devido à atividade ir de encontro aos padrões de 

comportamentos morais sancionados socialmente, ainda que ela não se 

inclua entre os eventos considerados crimes pela legislação criminal. A 

inexistência de alternativas de solução para vários problemas enfrentados 

pela população emerge, via de regra, como o determinante fundamental para 

o acionamento da polícia; sem que a questão trate-se realmente de um evento 

passível de ser enquadrado como crime. De igual modo, a demanda popular 

não levava em consideração a competência, recursos ou capacidade policial 

parafazê-lo (RODRIGUES, 2004, p. 166). 

 

Dessa forma, a valorização das entidades da categoria e o engajamento dos/as 

―profissionais do sexo‖ em entidades dessa natureza possibilitam uma ferramenta de auxílio 

no combate à discriminação, marginalização e exclusão destes indivíduos, e os aproximam de 

sua cidadania, dignidade e direitos basilares, os distanciando do controle policial repressivo. 

Porém, os êxitos obtidos por essa iniciativa por si só, não são capazes de modificar o estatuto 

formal da prostituição ou estabelecer seu reconhecimento como profissão; circunstância que 

demandaria outro tipo de iniciativa e legislação (RODRIGUES, 2003, p.172). 

 

2.4. OS PROJETOS DE REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO NO BRASIL 

 As mudanças por que vêm passando a sociedade brasileira, em termos de liberação sexual 

e dos costumes, não se traduziram em alterações substanciais na legislação do Código Penal 

Brasileiro, que mesmo com algumas modificações textuais e advento de novas leis que tratam 

sobre a prostituição e exploração sexual, ainda carece de mudanças legislativas efetivas, que 

possam modificar de fato algo na realidade dos trabalhadores sexuais brasileiros. 

No campo do legislativo, as organizações de defesa dos direitos de profissionais do 

sexo que têm procurado mudar o estatuto legal da prostituição, lograram encontrar aliados 

para a apresentação de propostas de mudanças capazes de alterar o tratamento normativo 

acerca da prostituição e se contrapor às iniciativas mais conservadoras. O tema foi colocado 

em pauta no Parlamento Brasileiro pela primeira vez, em fevereiro 2003, por meio da 

apresentação de um Projeto de Lei ao Plenário da Câmara Federal. O documento foi 

elaborado pelo Deputado federal, filiado ao Partido dos Trabalhadores, Fernando Gabeira. A 

proposta dispõe sobre a exigibilidade de pagamento por serviço de natureza sexual e suprime 

os artigos 228 a 231 do Código Penal‖.  

O projeto de lei 98/2003 busca modificar o modelo adotado no país na abordagem da 

prostituição. Desde as primeiras iniciativas legislativas referentes à prostituição, o mecanismo 

utilizado no Brasil, seguiu uma perspectiva segundo a qual a prostituição é um ―mal 
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necessário‖, ou seja, há a permissividade da atividade, porém de forma limitada. Para isso 

optou-se, no início do século XX, por adotar meios de segregação espacial e controle direto, 

efetuado por instituições policiais e de saúde sobre aqueles que se prostituíam (RODRIGUES, 

2003, p.165). Na justificativa do PL, o deputado aponta que: 

 

a prostituição é uma atividade contemporânea à própria civilização. 

Embora tenha sido, e continue sendo, reprimida inclusive com 

violência e estigmatizada, o fato é que a atividade subsiste porque a 

própria sociedade que a condena a mantém. Não haveria prostituição 

se não houvesse quem pagasse por ela. (BRASIL. PL 98, de 

19/02/2003). 

 

A suspensão das medidas segregacionistas, não significou o abandono da referida 

perspectiva. Ao contrário, foi cristalizada na legislação, que se manteve alheia à prostituição 

propriamente dita e criminalizou todas as atividades e pessoas envolvidas com a infraestrutura 

para o funcionamento do ―negócio‖, como menciona o próprio autor do Projeto de Lei na 

―Justificação‖. Ou seja, ao propor a supressão dos artigos 228 a 231, do Código Penal de 

1940, que além de constar no caput é objeto do artigo segundo, o Projeto de Lei revoga a 

solução tradicionalmente adotada pelo legislativo nacional para solucionar a paradoxal 

perspectiva do ―mal necessário‖, que entende ser a prostituição útil apesar de moralmente 

reprovável (CASTRO, 1993, p.164). 

O PL 98/2003 do deputado Gabeira foi apresentado em Plenário, em fevereiro de 

2003, passou por uma audiência pública, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 

em agosto de 2003. Convocada especificamente para discuti-lo, a audiência contou com a 

presença de representantes de entidades feministas, da Rede Nacional de Profissionais do 

Sexo, universidades e representantes dos órgãos governamentais que tem trabalhado com o 

tema. No relatório do projeto de lei, o relator o Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 

após a audiência pública se pronunciou pela constitucionalidade, juridicidade e adequada 

técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. Entre outras justificativas arroladas para 

substanciar o parecer, o relator afirma os ―incontáveis benefícios sociais decorrente da 

medida‖. Este foi o único posicionamento favorável de todo o processo, o parecer encontrou 

forte oposição na Câmara, durante o seu exame pela Comissão de Constituição, tendo 

perdurado por cinco anos e duas legislaturas, até ser arquivado. 

No ano seguinte, em 2004, o então deputado Eduardo Valverde (Partido dos 

Trabalhadores – RO) apresentou proposta semelhante ao Congresso Nacional, o PL 

42.44/2004, esclarecendo e delimitando quem seriam e quais direitos teriam os "trabalhadores 
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da sexualidade". Na justificativa do projeto, o deputado defende que ao se regulamentar a 

prostituição, a prática no Brasil passará a ter, entre outras exigências, a necessidade de 

registro profissional, a ser emitido pela Delegacia Regional do Trabalho e renovado 

anualmente. Esta e outras medidas previstas neste projeto de lei objetivam dotar os órgãos 

competentes de melhores condições para controlar o setor e, assim, conter os abusos 

(BRASIL. PL. 42.444 de 2004). 

 O projeto de Eduardo Valverde se diferencia em alguns aspectos do PL anterior de 

Gabeira. Valverde traz uma nova expressão para denominar os profissionais, ―trabalhadores 

da sexualidade‖. Assim como o PL anterior, a proposta enfrentou resistência por grande parte 

da bancada da Câmara e a pedido do próprio autor, foi arquivado. 

Em 2012 foi protocolado pelo deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade 

PSOL – RJ, Jean Wyllys, o PL 4.211, intitulado de Projeto de Lei Gabriela Leite, em 

homenagem a prostituta que foi ativa na luta dos direitos das prostitutas no Brasil. O PL visa 

regulamentar as atividades dos profissionais do sexo. De acordo com o deputado, o texto foi 

escrito em conjunto com a Rede de prostitutas, como uma forma de levar as reais 

reivindicações da categoria ao Plenário. 

O projeto de Wyllys foi apresentado no dia 12 de julho de 2012 e busca regulamentar 

a atividade dos profissionais do sexo; tirá-los do submundo, caracterizado pela descriminação 

e segregação social e inseri-los no campo da licitude, garantindo-lhes a dignidade inerente a 

todos os seres humanos, por meio da tutela efetiva de seus direitos. Logo em seu primeiro 

artigo, o PL estabelece em seu artigo 01º quem pode ser considerado profissional do sexo, 

caracterizando este como pessoa maior de dezoito anos e absolutamente capaz que voluntariamente 

presta serviços sexuais mediante remuneração (BRASIL. PL. 4.211 de 12/07/2012). 

Sendo assim, ao determinar o profissional do sexo como maior de 18 anos, o PL exclui 

qualquer tipo de aceitação a chamada ―prostituição de menores‖, sendo tal prática enquadrada 

como pedofilia. O texto deixa clara a conotação voluntária do trabalho sexual, não sendo 

tuteladas práticas viabilizadas por obrigação, violação ou repressão de terceiros. Se aprovada 

a lei autorizaria a cobrança de valores na justiça em caso de clientes não pagarem o 

combinado previamente pelo programa e descriminaliza as casas de prostituição, ao passo em 

que proíbe a exploração sexual em seu artigo segundo:  

Art. 2º - É vedada a prática de exploração sexual. Parágrafo único: São 

espécies de exploração sexual, além de outras estipuladas em legislação 

específica:  

I- apropriação total ou maior que 50% do rendimento de  prestação de 

serviço sexual por terceiro;  

II- o não pagamento pelo serviço sexual contratado; 
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III- forçar alguém a praticar prostituição mediante grave ameaça ou 

violência (BRASIL. PL. 4.211 de 12/07/2012).  

 

O projeto concede ainda aos profissionais do sexo o direito a aposentadoria após 25 

anos de contribuição previdenciária, assim como ocorre com outras profissões em que há a 

incidência de alta periculosidade e insalubridade. O PL 4211/2012, foi em primeiro momento 

votado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias em junho de 2013, tendo sido 

rejeitado pelo relator, o deputado Pastor Eurico do Partido Socialista Brasileiro (PSB/PE), que 

em sua justificativa afirma que a legalização da prostituição beneficia o rufianismo e promove 

a expansão da indústria do sexo. 

Em setembro de 2013, a presidência da Câmara, criou uma Comissão Especial 

composta por vinte membros titulares e vinte suplentes, mais um titular e um suplente, 

atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, para votar o PL 4211/2012. Apesar 

dessa tentativa e das anteriores, em que o deputado tentou fazer com que o projeto fosse 

votado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias e pela Comissão de Seguridade Social 

e Família; já que a categoria em questão, sempre sofreu exclusão social e violação de direitos 

na nossa sociedade, constituindo assim, uma comunidade de minoria, não só em termos 

numéricos, mas principalmente em termos jurídicos, por não terem seus direitos devidamente 

tutelados. E também, para qualificar a discussão e possibilitar um debate relacionado à saúde, 

assistência social e direitos da Criança, do Adolescente e das Mulheres. 

 No entanto, o projeto foi arquivado em janeiro de 2015 e desarquivado em fevereiro 

com a reeleição de Jean Wyllys pelo PSOL/RJ. Sendo assim, o projeto segue em trâmite sem 

grandes expectativas por parte das minorias, já que o atual Congresso Nacional tem se 

mostrado extremamente conservador, tendo a Câmara dos Deputados aprovado projetos como 

a Redução da Maioridade Penal, o Estatuto da Família, um projeto que tipifica o crime de 

aborto praticado por médico e outro que tipifica como crime contra a vida o de métodos 

contraceptivos de emergência, bem como quem induz a gestante a abortar. Enquanto isso, 

após quase três anos que foi desarquivado, o PL 4211/2012 continua aguardando a 

constituição de comissão temporária pela mesa. 
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3. AS ECONOMIAS SEXUAIS E A EMANCIPAÇÃO SEXUAL NO DIREITO 

 

O presente capítulo versa sobre os conceitos de economias sexuais e mercado sexual, com 

o objetivo de ultrapassar as concepções tradicionais acerca das relações de sexo, afetividade e 

economia estabelecidas entre os indivíduos na esfera social. Dessa forma o conteúdo deste 

capítulo salienta a sistemática das economias sexuais digitais e a possibilidade da 

emancipação sexual no Direito, portanto, discute-se o sentido, a caracterização e as 

sociabilidades que circundam a esfera do sexo econômico moderno, alinhada à uma 

observação acerca do controle estatal da sexualidade.  

 

3.1. ECONOMIAS SEXUAIS E MERCADO SEXUAL  

As concepções acerca de mercados sexuais e de economias sexuais foram concebidas por 

meio de análises dos intercâmbios sexuais e econômicos que situam essas trocas no complexo 

âmbito de intercâmbios materiais e simbólicos mediante os quais se organiza o social. No 

Brasil, disseminou-se a noção de mercados do sexo entendida como a relação de oferta e 

demanda de sexo, o que remete ao questionamento da necessária vinculação da prostituição 

com a noção de indústria do sexo e à redução do vasto leque de intercâmbios econômicos e 

sexuais à prostituição (Piscitelli, 2005, p. 10). Dessa forma, Piscitelli (2016, p. 04) enfatiza as 

problematizações oriundas do debate sobre mercado sexual no Brasil: 

 

A primeira problematização está ancorada na percepção das diversificadas 

características do trabalho sexual no país, onde com certa frequência a 

prostituição remete a uma ideia mais artesanal de trabalho do que industrial. 

O segundo questionamento está associado ao fato de que a oferta e a 

demanda de sexo e sensualidade estão muitas vezes vinculadas a 

intercâmbios sociais e econômicos que não são considerados prostituição 

pelas pessoas neles envolvidas e que fazem parte da socialidade de diversos 

setores sociais em diferentes partes do país. 

 

 Essa noção de mercados do sexo é produzida a partir de uma ideia ampla de mercado, 

não vinculada apenas à ideia de economia de mercado, à organização dos aspectos sociais 

constitutivos da esfera mercantil e/ou ao âmbito consumerista. Trata-se de uma noção que 

engloba o vasto terreno dos intercâmbios materiais e simbólicos que estão inseridos nas mais 

diversas sociabilidades. Essa ideia alargada de mercado contribui para considerar que os 

mercados do sexo envolvem não apenas intercâmbios comerciais, mas também outras trocas 

que não são assim concebidas e podem, até, ser pensadas como dádivas (Piscitelli, op.cit, 

loc.cit).  
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Essa formulação apresenta possibilidades analíticas para considerar as 

diferentes ―escalas‖ nas quais tem lugar a prostituição e, sobretudo, é fértil 

em termos de possibilitar a análise do trabalho sexual conjuntamente com 

outros intercâmbios, incluindo modalidades de trocas que não se confundem 

com a prostituição. Estes últimos, nos quais o sexo é trocado por diferentes 

bens, incluindo presentes, roupas, celulares, viagens, pagamentos de aluguel, 

contas médicas, visitas ao cabeleireiro, compras de alimentos, são 

intercâmbios frequentemente concebidos no Brasil, em termos empíricos, 

como ―ajuda‖ (PISCITELLI, 2016, p. 05). 

 

A noção de economias sexuais está presente de forma mais expressiva na literatura 

internacional, mas alinha-se a diversos aspectos contidos na composição dos mercados do 

sexo no Brasil. Elizabeth Bernstein (2014, p. 349) entende que o termo economias sexuais 

remete ao intercâmbio de sexo por dinheiro no sentido mais literal, mas também às maneiras 

mediante as quais as circulações sexuais respaldam outros aspectos econômicos, como o 

humanitarismo, o turismo, o policiamento e o controle das fronteiras. No entanto, outras 

autoras utilizam o termo em sentido mais restrito, considerando as economias sexuais como o 

universo de trocas de sexo por dinheiro. Porém, trata-se de um amplo universo de 

intercâmbios, incluindo o casamento (Cabezas, 2009; Cole, 2014).  

Sendo assim, no que tange estas novas perspectivas, percebe-se que estas autoras 

concebem a noção de economias sexuais por meio de uma problematização acerca dos 

aspectos inerentes ao sexo transacional, sexo este, no qual estão dispostas as trocas sexuais e 

econômicas que se distinguem da prostituição. Em alguns casos, questiona-se a fusão do sexo 

transacional com o trabalho sexual, presente em parte da literatura que trata desses 

intercâmbios. Em outros, problematiza-se a leitura sobre os fluxos diferenciados de poder que 

permeiam essas trocas e também o caráter individualista atribuído à noção de sexo 

transacional.   

Amalia Cabezas (2009) oferece um exemplo do primeiro questionamento. A autora 

recorre à noção de economias sexuais na sua análise do turismo internacional heterossexual 

em Cuba e na República Dominicana, salientando a importância dos afetos que permeiam as 

trocas sexuais e econômicas realizadas entre pessoas locais e turistas estrangeiros. Referindo-

se a ―economias sexuais e afetivas‖, Cabezas inclui nelas o ―sexo tático‖ e também os 

casamentos. Com a ideia de sexo tático, ela expõe a dimensão emocional contida nas 

transações sexuais e econômicas que são casuais e temporárias, nas quais estão presentes 

prazer, companheirismo e amizade. Essas características levam Cabezas a questionar a 

identificação dessas trocas com a noção de trabalho sexual uma vez que, de acordo com ela, 
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essas novas formas de práticas não se enquadram nas categorias existentes de trabalho sexual 

comercial, como a prostituição, nem produzem subjetividades oriundas do trabalho sexual.  

 Em outro giro, Groess-Green (2013, p. 102-117) problematiza a noção de sexo transacional 

por outra perspectiva. Baseado em sua etnografia dos relacionamentos entre mulheres de 

Moçambique e estrangeiros, turistas ou ―expats‖ (migrantes de ―países ricos‖), o autor 

questiona a noção de sexo transacional considerando que ela destaca a mercantilização da 

sexualidade feminina, excluindo o poder do erotismo feminino e como esse poder se integra 

com as relações de parentesco, com as dinâmicas de gênero e com as moralidades presentes 

nesses intercâmbios. 

De acordo com Groess-Green, a noção de sexo transacional sobredimensiona as 

transações de curto prazo, ignorando que essas trocas fazem parte de economias morais de 

intercâmbio mais complexas. O autor no estudo de seu caso, expressa que essas economias 

envolvem a redistribuição de recursos econômicos entre distintas gerações de mulheres 

pertencentes a grupos de parentesco. Dessa forma, acaba por optar por uma noção de 

economias sexuais, considerando que ela possibilita rejeitar os pressupostos individualistas 

presentes na ideia de sexo transacional e situar as trocas sexuais e econômicas em planos mais 

amplos (GROESS-GREEN, 2014, p. 237-255).  

Nesse sentido, nota-se que a ideia de sexo transacional alinha-se a observações acerca 

de intercâmbios sexuais e econômicos em países considerados ―pobres‖, ―não-ocidentais‖, 

classificação na qual o Brasil se enquadra muitas vezes na literatura internacional 

(PISCITELLI, 2016, p. 07). Portanto, há uma produção de conhecimento na qual apenas 

pessoas de alguns países ―pobres‖ e sexualizados são vinculadas a esses intercâmbios, a noção 

de sexo transacional está inserida no traçado de fronteiras etno-sexuais (Nagel, 2000) que que 

possibilitam a construção de hierarquias globais entre nações, e, às vezes, também internas 

aos países, quando a sexualização/racialização marca determinadas classes sociais e 

etnicidades. 

Groes-Green (2014) em seus estudos procura resolver os problemas advindos da noção 

de sexo transacional a partir de uma análise dos processos migratórios efetivados por 

mulheres moçambicanas em direção á Europa, enfatizando que os relacionamentos 

transacionais dessas jovens, em geral, são estabelecidos com homens brancos e mais velhos e 

são permeadas pelas obrigações com as redes femininas dos grupos de parentesco, dessa 

forma, a análise do autor é realizada por meio de teorias de intercâmbio, recorrendo ao 

conceito de patronagem. Ele situa tal conceito no âmbito de uma moralidade de trocas que 

engloba laços econômicos e sociais, mas também favores sexuais, proteção, amor, afetividade 
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e obrigações de parentescos determinadas por gênero. Sendo assim Groes-Green compreende 

que as mulheres moçambicanas de seu estudo, estabelecem um intercâmbio marcado pela 

patronagem, que estrutura-se através de moralidades distintas presentes nas suas relações com 

seus parceiros e rede de parentesco.  

As análises sociais, históricas e antropológicas sobre a organização política e 

econômica no Brasil têm trabalhado com várias categorias associadas ao conceito de 

patronagem, entre elas o coronelismo, o mandonismo e o clientelismo (AVELINO FILHO, 

1994; LEAL, 2012; CARVALHO, 1997). Nesses estudos, o clientelismo efetiva-se pelas 

relações entre patrão e cliente que, concretizadas como sistemas de intercâmbio pessoal 

assimétrico, remetem a processos redistributivos não estatais e sem tutelada de economias 

formais. O clientelismo, intimamente associado às maneiras de operar dos grupos de 

parentesco, tem sido considerado um princípio estruturante no país. Nesse sentido, observa-se 

que em uma sociedade vinculada a uma mistura de dimensões ―públicas‖ e ―privadas‖, o 

clientelismo teria afeta diversas dimensões da vida social, incluindo padrões de alianças 

matrimoniais e de intercâmbios sexuais e econômicos fora do casamento. No entanto, 

considera-se que o clientelismo declinou a partir da primeira década do século XX, no 

processo de expansão da economia e da seara política (Kuznesof, 1988). Esse declínio, 

relacionado com um processo de democratização associado à expansão de políticas públicas, 

teria se intensificado nas últimas décadas desse século com a crescente inclusão de diversas 

áreas do país na economia nacional e com a expansão de programas governamentais voltados 

para a inclusão social.  

No Brasil, país permeado por intensas desigualdades de classe marcadas por raça e 

gênero, e apesar da crescente separação entre esferas pública e privada, o status social e as 

relações pessoais continuam sendo relevantes na percepção das pessoas e na redistribuição de 

recursos (DAMATTA, 1978). Em termos das pesquisas envolvendo brasileiros/as, contudo, 

um aspecto da proposta analítica de Groess-Green é particularmente relevante: pensar as 

trocas econômicas e sexuais, destacando-se como fazem parte de economias morais de 

intercâmbio. Essas economias morais se estruturam com nitidez nos estudos que, no Brasil, 

mostram como opera a ideia de ―ajuda‖, envolvendo pessoas em relações heterossexuais e 

homossexuais, protagonizadas por homens, mulheres e travestis (PASSAMANI, 2015; 

PADOVANI, 2015; TEIXEIRA, 2011; GOULART, 2011).  

O Brasil possui diversas análises sobre intercâmbios sexuais e econômicos, realizadas 

a partir do trabalho de categorias próximas da experiência (Geertz, 1974), como é o caso da 

―ajuda‖, apreendidas no âmbito da noção de mercados do sexo, o que impediram os 
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problemas analíticos vinculados à ideia de sexo transacional que conduziram vários autores a 

trabalhar com a noção de economias sexuais. Nesses aspectos, as duas noções, mercados do 

sexo e economias sexuais, são análogas. No entanto, esta última noção apresenta maior 

rendimento analítico, quando se trata de compreender os intercâmbios sexuais e econômicos 

que conduzem ao casamento.  

A análise dessas trocas permite destacar o principal problema da noção de mercados 

do sexo. Ela não é inteiramente satisfatória, não por remeter a uma ideia de ―economia de 

mercado‖ ou de ―comércio‖. A questão é que a noção de mercados do sexo está baseada numa 

separação entre mercados do sexo e do casamento, realizada de maneira corrente por 

Bourdieu e os seus discípulos, que a partir da análise dos intercâmbios sexuais e econômicos 

que conduzem ao casamento, o problematiza há três décadas, usando como referência a 

sociedade francesa da década de 1970, sociedade esta que, aparecia como fechada e marcada, 

sobretudo, por diferenças entre classes sociais. Alain Desroisières (1978) delineava distinções 

entre esses mercados, seguindo linhas análogas às formulações de Bourdieu sobre estratégias 

matrimoniais. Segundo Desroisières, o mercado do sexo e o do casamento não são 

independentes, mas tampouco coincidem. Segundo o autor, as relações situadas no mercado 

do sexo são exteriores ao casamento, sendo guiadas pela libido e por relações interpessoais, 

seguem leis diferentes às que regem o matrimônio. Este último é a forma jurídica de um tipo 

de relação que, socialmente aprovada, se afasta da ideia de transgressão, constitutiva do 

mercado do sexo. E, num contexto no qual a acumulação de capital material e simbólico 

possibilita o acesso masculino à sexualidade de um maior número de mulheres, para os 

homens de classes mais baixas, com menores recursos econômicos e sociais, o casamento se 

efetivaria como único meio de acesso à sexualidade feminina (PISCITELLI, 2016, p. 11) 

De acordo com Piscitelli (op.cit, loc.cit), inicia-se na década de 1990, especificamente 

no âmbito da transnacionalização desses mercados, um processo de dissolução dos mercados 

sexuais. Essa dissolução é expressiva, pois ela envolve a irrupção da transgressão no âmbito 

do mercado matrimonial.  A autora destaca à incorporação da libido no casamento 

conjuntamente com o desafio a normas homogâmicas e homocromáticas, quando o casamento 

une pessoas em contextos desiguais em termos do posicionamento estrutural de seus países, 

regiões ou territórios sociais de origem, de classe social ou até mesmo acesso à 

documentação, que são afetadas por processos diferenciados de racialização, associados à 

intensa erotização das pessoas situadas em posição inferior. Dessa forma, a noção de 

economias sexuais inclui uma perspectiva fértil para considerar o conjunto de intercâmbios 
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econômicos e sexuais, já que, retirando-se a ideia de separação entre mercados do sexo e do 

casamento, possibilita explorar como essas trocas articulam ambos os mercados.  

Segundo Piscitelli (op.cit, p. 12), essa acepção possibilita pensar nas economias 

sexuais como parte das economias cotidianas. Trata-se de como as pessoas comuns subsistem 

no dia a dia, do que fazem para viver de forma melhor, para ajudar-se entre gerações e para 

distribuir e redistribuir recursos financeiros. Nesse sentido, utiliza-se um entendimento amplo 

de economia que envolve todos os processos mediante os quais se sustenta a vida, o que 

ultrapassa a ideia das relações de mercado e do puramente material, incluindo estratégias que 

envolvem relações de cuidado, circulações de afeto, redes de reciprocidade. A ideia de 

economias cotidianas possibilita pensar o que fazem as pessoas para viver e porque, levando-

se em conta uma dimensão moral da economia. Tal concepção permite considerar as razões e 

os afetos que levam as pessoas a tomar decisões de cunho econômico, que quase nunca são 

apenas de tipo econômico, pois estão contidas e baseadas nas mais diversas obrigações 

morais. Assim, a ideia de economias sexuais como parte das economias cotidianas contribui 

para pensar nos relacionamentos contemplados nas diversas etnografias e estudos sobre 

intercâmbios econômicos e sexuais realizados no Brasil, incluindo aqueles que conduzem ao 

casamento. 

 

3.2. ECONOMIAS SEXUAIS DIGITAIS E MASCULINIDADES 

O campo de atuação das economias sexuais torna-se cada vez mais expansivo, nos 

meios de comunicação, sendo cada vez maior o número de propostas de ―serviços 

personalizados‖, seja por meio de anúncios em jornais e/ou revistas (de forma explícita ou 

velada), na televisão, via telefone, pela internet em sites e redes sociais e mais recentemente 

através de aplicativos de celular. Nos sites da Internet, onde muitas fantasias sexuais podem 

ser realizadas mediante pagamento que varia segundo a extravagância da demanda, surgiu, 

por exemplo, a prostituição virtual: sexo vendido por meio de imagens fotográficas, filmes, e 

mesmo ―ao vivo‖, via webcam.  

Nesse sentido, observa-se que a prostituição e outras práticas sexuais-econômicas 

inseridas no mercado sexual, se adaptam às novas demandas do mercado, a despeito das 

mudanças de costumes e até mesmo da chamada revolução sexual que é apontada como fator 

de redução e eliminação de muitos tabus inerentes à sexualidade. Portanto, resta o 

questionamento acerca da constante procura por profissionais do sexo e aumento do mercado 

de economias sexuais, visto que, com a liberação sexual e patente diminuição de preconceitos 

e estigmas sexuais no meio social, os indivíduos podem viver relações sexuais-afetivas mais 



49 
 

abrangentes e menos limitadas. No entanto, não se pode dar uma resposta única e definitiva 

sobre o lugar que o indivíduo que vive de uma economia sexual ocupa na economia psíquica 

dos prazeres da cultura ocidental. Porém, destaca-se que, ao falarmos de trabalhadores sexuais 

convencionais, torna-se mais nítida a ideia de práticas sexuais sem entraves, pois, por serem 

em maioria marginalizados ou por trabalharem em sigilo, trazem consigo uma ideia de 

liberação sexual mais expressiva (CECCARELLI, 2008, p. 06). 

O novo mercado sexual ao qual me refiro aqui, se estabelece como o conjunto de 

práticas sexuais viabilizadas pelo uso de sites, redes sociais e principalmente o mais recente e 

muito expressivo uso de aplicativos para relações homossexuais entre homens no Brasil. 

Dessa forma, é interessante notar que o primeiro registro histórico de uso da tecnologia para a 

busca de relações amorosas, segundo Finkel et al. (2012, p. 9-10), foi um projeto envolvendo 

o uso de computadores com intuito de formar pares amorosos ocorrido em um experimento no 

curso de matemática, em Stanford, no ano de 1959. Como relatos mais recentes acerca de 

novos avanços tecnológicos, ocorrido também no Vale do Silício, há a comercialização do 

primeiro smartphone em 2007, o Iphone, e do primeiro tablet, o Ipad, em 2010, equipamentos 

rapidamente copiados por empresas concorrentes e que têm modificado cada vez mais a forma 

como as pessoas se comunicam, trabalham e estabelecem relações amorosas e contatos 

sexuais (MISKOLCI, 2014, p. 270). 

São Francisco nos Estados Unidos se constituiu como um dos centros propulsores da 

nova economia, baseada em tecnologia, inovação e empreendedorismo, mas não é uma cidade 

tipicamente estadunidense, porém representa uma exceção iluminadora sobre a chamada nova 

economia, já que nela as transformações de uma sociedade pós-industrial são mais 

condensadas e visíveis do que em outras partes do globo (BERNSTEIN, 2010, p. 193).  

De acordo com Bernstein (op.cit, p. 16), São Francisco se tornou emblemática de uma 

nova economia sexual não apenas em termos locais, mas também para o resto do Mundo, por 

seu poder de influência, sendo que, já era reconhecida a importância e influência que a cidade 

teve e ainda tem para as homossexualidades mundo afora. Se, nos Estados Unidos, a cidade é 

a meca da cultura gay, no exterior ela é percebida como tendo engendrado a forma contempo-

rânea das identidades gay e lésbica.  

O pesquisador Richard Miskolci (2014), ao estudar o uso das novas tecnologias na 

economia sexual de São Francisco nos Estados Unidos, chama esse novo ramo do mercado 

sexual tecnológico de ―nova economia do desejo‖ e salienta que a cidade não vê o uso de 

aplicativos, sites e redes sociais na procura por sexo e encontros entre homens gays adultos, 

como uma novidade, o que se distancia da realidade brasileira, na qual não há muitas 
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propagandas em Tv ou publicidade em meios públicos sobre o uso de tais ferramentas digitais 

para encontros afetivos e contatos sexuais. Ele destaca ainda, que o acesso a bares e boates 

gays em São Francisco é muito maior do que nas grandes capitais brasileiras, assim como há 

menor desigualdade social nos Estados Unidos no que tange o acesso aos meios digitais que 

segmentam a busca sexual e amorosa de forma aparentemente ligada a interesses eróticos, os 

quais, muitas vezes, se vinculam ao pertencimento de classe e ou étnico/racial. 

 
A segmentação culturaliza/racializa marcadores que, aos olhares treinados na 

cultura brasileira e em nossas ciências sociais, parecem mais ligados à classe 

social do que assumem os norte-americanos. A sociedade norte-americana é 

desigual, porém menos hierárquica do que a brasileira, e o consumo tem um 

potencial nivelador que transparece na própria incorporação generalizada das 

novas mídias no contexto estadudinense. A razão básica é econômica, já que 

os aparelhos e os serviços de telefonia, internet e tevê custam muito menos 

do que em nosso país. Os melhores smartphones custam, com assinatura de 

contrato com a operadora de telefonia, menos de um terço do valor cobrado 

no Brasil. Um plano de celular com ótimo acesso à internet, ligações nacio-

nais ilimitadas e internacionais para qualquer telefone fixo do mundo sai 

pelo preço de um plano básico em nosso país, com apenas acesso a internet e 

cerca de 100 minutos livres para falar com celulares e/ou fixos de outras 

operadoras (2014, p. 279). 

 

A segmentação se estabelece através de valores consolidados como afiliação religiosa, 

cultura étnico-racial e variação etária, mas, ao contrário do que possa parecer, há evidências 

de que não se originou apenas por questões econômico-mercadológicas. De acordo com o 

estudo realizado por Finkel et al. (2012, p. 44), a segmentação dos sites foi impulsionada pelo 

trabalho desenvolvido por sociólogos, antropólogos e psicólogos que fazem parte de suas 

equipes de criação e que buscaram desenvolver ferramentas que objetivassem a formação de 

casais estáveis. Assim, segundo os autores, esses profissionais viabilizaram processos de 

segmentação nos sites, pois as pesquisas sociais e psicológicas apontavam maior sucesso nas 

relações fundadas em estilos de vida e valores comuns. 

A nova economia do desejo, não é mais algo novo e sim um fenômeno em plena 

consolidação. Miskolci (2014) aponta que as razões econômicas não são o único e talvez nem 

mesmo o principal motor dessa economia desejante. As novas tecnologias e serviços não 

surgem em um vácuo, mas refletem e criam novas demandas das pessoas que se tornaram 

seus usuários. Dessa forma, é preciso compreender o aspecto mais obscuro dessa economia, 

ou seja, seu motor desejante, a partir de um processo de conhecimento acerca dos usuários e 

de suas expectativas amorosas e sexuais em um novo cenário histórico e social, para ser possí-

vel o entendimento acerca da expansão do mercado sexual digital, com a invenção de novas 

tecnologias, assim como, entender os lucros exorbitantes gerados aos sites e aplicativos, 
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destacando-se que. as origens e consequências vão muito além do meramente comercial e 

econômico restrito apenas em termos monetários.  

Os homens homossexuais foram os primeiros e ainda são os que mais usam as mídias 

digitais em busca de parceiros amorosos, encontros casuais e relações sexuais. No Brasil, os 

aplicativos com esse teor mais utilizados são Grindr e Hornet. Eles estão disponíveis nos 

sistemas Android e IOS de celulares e também podem ser usados pela web por meio de suas 

páginas na internet. O serviço oferecido pelos ―aplicativos gays‖ limita-se na possibilidade de 

contatar homens usuários geograficamente localizados próximos uns aos outros, a partir desse 

contato há um diverso leque de relações, interações e acordos que podem ser efetivados entre 

os indivíduos, que podem caracterizar seus perfis, pela idade, altura, peso, preferências 

sexuais, etnia, anexando fotos públicas e privadas e até indicando se são portadores de HIV ou 

não.             

 A busca por parceiros por meio de aplicativos instalados em smartphones se inicia 

com o lançamento do Grindr em 2009. Por ser geolocalizado, o programa permite ao usuário 

saber a que distância está dos parceiros potenciais, assim como comunicar-se com eles por 

meio de mensagens privadas e troca de fotos. Desde então, multiplicaram-se esses aplicativos 

para dispositivos móveis que facilitam o que Miskolci (2014) definiu em seus estudos de 

usuários de aplicativos em São Francisco como ―hook up‖, expressão conhecida no Brasil 

como ―fast foda‖, expressão usada para encontros sexuais eventuais e sem compromisso, 

marcados pela efemeridade e rapidez. 

O ―hook up‖ ou ―fast-foda‖ pode ser compreendido como uma versão contemporânea 

do flerte, comumente utilizado entre homens na procura por contatos sexuais anônimos, com 

outros homens que podem acontecer nos espaços públicos como ruas, banheiros, cinemas, 

praças, parques e estacionamentos. No entanto, ao criar um espaço de paquera centralizado 

on-line, acessível inclusive a partir da casa, do trabalho ou da universidade, os aplicativos 

higienizaram a prática do flerte, estrutura formas de segmentação, seleção de parceiros e até 

mesmo graus diversos de ―envolvimento‖ em um espectro que engloba o sexo anônimo e sem 

compromisso (MISKOLCI, 2014, p. 281). 

Ao entrar com uma conta nos aplicativos, percebi que eles possuem muitos perfis 

intitulados como ―GP‖, sigla designada para definir perfis de garotos de programa usuários, 

que em maioria buscam ali estabelecer contatos para futuros encontros, com o objetivo 

monetário. Porém, a economia sexual desenvolvida pelos mecanismos digitais, não se 

restringe ao mercado sexual convencional da prostituição e outras práticas sexuais-

econômicas, apesar de muitos aspectos serem os mesmos estabelecidos entre os trabalhadores 
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sexuais e seus clientes. A demanda de ser discreto ou parecer heterossexual na maior parte 

dos contextos sociais , por exemplo, é um fator de desejo entre os homossexuais, tanto na 

procura por sexo comercial convencional, como na busca virtual. Isso ocorre, porque homens 

gays ainda tendem a ser incentivados a manter presumida heterossexualidade para ter melhor 

aceitação em certos espaços, o que é viabilizado pela manutenção de casos eventuais e sem 

compromisso.  

As novas mídias permitem reconhecer a emergência de um cenário 

sociotécnico em que a ausência ou a insuficiência de condições efetivas de 

pleno reconhecimento e aceitação social é enfrentada por meios 

comunicacionais. Assim, restrições culturais e políticas às 

homossexualidades são provisoriamente enfrentadas por meios técnicos, 

engenhosos, mas que ainda as mantêm em uma espécie de limbo entre a 

marginalidade e a inclusão, em especial no que toca à forma predominante 

de criar contatos sexuais (MISKOLCI, 2014, p. 282). 

 

Do antigo flerte ao sexo casual, o processo de seleção de parceiros vai além da 

higienização, podendo ser, inclusive, bastante rigoroso. Esse processo começou em meio ao 

auge da epidemia de aids, quando o pânico de se contaminar levou homens gays a buscar 

parceiros ―fora do meio‖, pois existia uma ideia de que se o sujeito não frequentasse os 

ambientes gays, teria menores chances de contaminação com o vírus HIV. Essa busca foi 

propulsionada com o advento da internet comercial e a chegada dos sites de busca de 

parceiros (MISKOLCI, 2014, p. 283).  

A partir da segunda metade da década de 1990, a rede internacional de computadores 

modificou profundamente a sociabilidade homossexual e sua forma de paquerar. Os 

chatrooms (salas de bate-papo) e sites foram apenas as plataformas que deram início a essa 

nova forma de encontrar parceiros, mas fazem parte da era em que os computadores 

permitiam pouca mobilidade. Sendo assim, com o advento de equipamentos móveis 

geolocalizados, smartphones e tablets, entre 2009 e 2010, foi possível fornecer aos indivíduos 

a existência de aplicativos que superaram as plataformas antigas por serem mais práticos e 

simples de usar. É essa a linha evolutiva, social e tecnológica, que ocasionou a digitalização 

do flerte, possibilitando práticas e economias sexuais mais disseminadas, acessíveis, 

higienizadas e normalizadas do que as anteriores (MISKOLCI, op.cit, loc.cit). 

Uma das provas da normalização do hook up ou fast-foda está no fato de que tal 

prática não se vincula apenas às atividades sexuais e afetivas de homossexuais, tampouco 

responde apenas aos constrangimentos culturais que ainda enfrentam. Em outras palavras, a 

prática também é incentivada de forma geral como meio de lidar com demandas sociais do 

presente que atingem a todos (MISKOLCI, 2014, p. 284). 
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Na era das mídias digitais, os tradicionais encontros se tornaram algo mais objetivo e 

instantâneo. Assim como não exige mais a exposição no espaço público, aplicativos e 

programas de videoconferência possibilitam um contato mais individualizado, sendo comum, 

os usuários utilizarem o computador portátil ou tablet no próprio quarto e até na própria cama, 

forma possível de apresentar-se pela primeira vez a um parceiro em potencial já na 

intimidade.  

O advento dos aplicativos geolocalizados mudaram a forma dos indivíduos buscarem 

encontros, incentivando a priorização dos que estão próximos, dos que moram ou circulam 

nas redondezas mais próximas possíveis. Portanto, uma das consequências mais visíveis da 

geolocalização é que ela incentiva a escolha do próximo, mas também a da circulação em 

busca do maior e mais amplo conjunto de parceiros em potencial visíveis. De forma geral, o 

objetivo é aumentar o espectro de parceiros, o que – ao menos potencialmente – aumentaria as 

chances de encontrar o melhor entre os disponíveis. 

Segundo Miskolci (2014), afinal, o desejo que rege a busca de parceiros por meios 

digitais não é apenas sexual, ao passo em que também não o vincula à esfera dos afetos 

compreendida como dessexualizada. O autor compreende que o motor desejante por trás da 

busca digital envolve também aspectos menos óbvios, mas talvez até mais poderosos do que o 

sexo: como o anseio de aceitação/inserção social e destaca esse anseio como o fator que rege 

a busca e define os critérios de seleção de parceiros através dos meios digitais. 

A busca por parceiros em si mesma já é bastante valorizada, visto a persistência e 

investimento que os indivíduos depreendem neste processo, sendo interessante notar que 

―caça‖ por parceiros sexuais é uma experiência virilizante, já que a predação sexual costuma 

ser um dos atributos masculinos mais apreciados. No caso de homens homossexuais, buscar 

parceiros os ―viriliza‖, atitude que os contrapõe ao estigma histórico do ―efeminamento‖, 

culturalmente associado a eles (MILKOLCI, 2014, p. 286). 

Ao falar sobre os aspectos inerentes a virilidade/masculinidade, faz-se necessário uma 

abordagem acerca dos estudos sobre masculinidades. Nesse sentido destaca-se a definição de 

masculinidade concebida por Robert W. Connell, que a define como sendo ―uma 

configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero‖, 

e salienta que existem ―mais de uma configuração desse tipo em qualquer ordem de gênero de 

uma sociedade‖. Dessa forma, diante desta pluralidade, não se deveria falar em 

―masculinidade‖, mas em ―masculinidades‖. (1995, p. 188). Salienta-se ainda que, dentre as 

inúmeras masculinidades, haveria uma que seria vista como hegemônica, considerada um 

ideal cultural de masculinidade. Além desta forma de masculinidade, existiriam outras que 
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manteriam relações de subordinação, aproximação ou de marginalização em relação à 

hegemônica. (CONNELL, 1997, p. 39-43). 

Além disso, é preciso entender como se dão as construções de gênero e sexualidades 

no plano das economias sexuais digitais, pois as plataformas virtuais fazem parte dos 

elementos que constituem as masculinidades envolvidas no processo de busca por parceiros, 

encontros e contatos sexuais nos aplicativos, que carregam consigo um pretenso ar de 

privacidade e sigilo para os seus usuários. Butler (2003) afirma que não existe uma identidade 

de sexo por trás das expressões de gênero, e que a identidade é constituída como uma 

performance. São as performances, que estipulam as identidades de gênero. 

O processo de construção de representações performáticas tem estreita ligação com a 

produção de identificações, uma vez que aquelas experimentam posições de hierarquia e 

valorização diferenciada no mundo social. Dessa forma, modelos de representações são vistos 

como sinônimos de papéis sociais, modelos esperados e de certa forma exigidos, mesmo que 

com usos diferentes em cada sociedade.  

Dessa forma, Oliveira enfatiza a estruturação das masculinidades no meio social: 

A manutenção da masculinidade hegemônica [...] Trata-se antes de uma 

complexa trama de situações e condições que a favorecem mais ou menos, 

dependendo das circunstâncias. Esse tipo de analise enfatiza a ideia de que 

as estruturas de poder não podem ser tomadas como definitivamente 

estabelecidas, mas sim como ajustadas a uma dinâmica na qual a busca de 

sua legitimação e o autovelamento de suas características históricas procura 

fixa-las como coisas naturais e eternas, de tal forma que se tornem a-

históricas. (OLIVEIRA,1998, p. 104). 

 

As masculinidades estão sob a égide dos Estudos de Gênero, sendo assim, Scott 

(1995) diz, que ―gênero significa o saber a respeito das diferenças sexuais‖, e este saber, 

segundo ela, é pensado no sentido que lhe dava Michel Foucault, isto é, sempre relativo; seus 

usos e significados ―nascem de uma disputa política e são os meios pelos quais as relações de 

poder e a posição do dominador e subordinado são construídas‖. 

As masculinidades como ponto intricado do discurso não são mais reconhecidas 

apenas pela prática, pelo comportamento, pelo gestual. Não mais por essa prática que tendeu a 

virtualizar as relações, exato lugar onde discutimos a efetivação de economias sexuais. As 

masculinidades parecem ter sido intimamente ligadas ao corpo e sua estrutura estética. E 

sendo também discursos, as diferentes masculinidades estão constantemente sendo 

escalonadas sob a influência de inúmeros fatores. Ao pensar a corporeidade, nota-se que, o 

corpo é um dos locais envolvidos no estabelecimento de fronteiras que definem quem nós 

somos, servindo de fundamento para a identidade, mais especificamente a identidade sexual 



55 
 

(WOODWARD, 2007, p. 15). Considerar o corpo como elemento primordial de identidades 

pode ser extremamente útil na analise da perpetração de relações baseadas em aspectos 

econômico-sexuais, que vão além da tradicional prostituição e revelam-se a partir da busca 

por encontros, ajudas, relações estáveis, dentre outros tipos de relações possíveis, 

configurando-se o corpo, ainda que virtualizado, com a principal ferramenta dessa prática. 

O estabelecimento dos papéis sociais e performances identitárias das masculinidades e 

da própria masculinidade hegemônica na seara virtual depreendem algo que Miskolci (2014) 

aponta como a sobreposição da busca por parceiros aos efetivos encontros afetivos e sexuais, 

o autor identifica a busca como o aspecto central do uso dessas mídias porque, para grupos 

como os homossexuais e as mulheres, flertar com liberdade e de acordo com seus próprios 

critérios e perspectivas pessoais, é uma experiência que lhes foi historicamente negada e, 

agora, por meio da tecnologia, lhes é disponibilizada.  Portanto buscar alguém – mesmo sem 

encontrar – traz uma forma de satisfação de anseios e a sensação de controle sobre a vida 

amorosa, agora reconhecida como marcada pela capacidade de escolha em um horizonte 

visualizável de parceiros em potencial (MISKOLCI, 2014, p. 286).  

As ferramentas digitais tratadas aqui como sites de busca de parceiros, e 

principalmente os aplicativos para smartphones, surgiram em uma nova era de ocupação e 

circulação urbanas, ligadas à reorganização econômica, do trabalho, do lazer e do espaço e ao 

formato que as relações amorosas/sexuais vem tomando nesse contexto. Nas últimas décadas, 

há evidências históricas e sociológicas de que a vida sexual se tornou mais expressiva e, na 

perspectiva de gerações marcadas pelos imperativos do casamento e da constituição de 

família, marcada por uma ―ética sexual recreativa‖ (LAUMANN et al., 2000). 

O que pesquisas de sociólogos como Laumann et al. (2000), Bernstein (2010), 

Kimmel (2008) e Illouz (2012) indicam como uma nova ética sexual recreativa pode ser mais 

bem compreendido na perspectiva de Miskolci (2014) como a forma que o erotismo e/ou as 

relações sexuais assumiram centralidade na vida das pessoas, sem necessariamente resultarem 

em compromisso e/ou no roteiro namoro-noivado-casamento. Nesse sentido, o autor levanta a 

hipótese de que a sexualidade tem passado dos objetivos compulsórios da monogamia e da 

reprodução para outros objetivos mais flexíveis, transitórios e afeitos ao prazer, em especial 

nas classes mais abastada e salienta que está mudança é um efeito das modificações 

econômicas e tecnológicas ocorridas em abundância nos últimos anos. Em seus estudos ele 

conclui que: 

[...] a denominação ―sexualidade recreativa‖ não dá conta desse novo 

contexto histórico e social e é questionável por, ao menos, duas razões. Além 
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de desqualificar/inferiorizar essa nova forma de lidar com a sexualidade, 

mantendo a anterior mais próxima da moralmente respeitável esfera do 

trabalho, ela enfatiza excessivamente a agência dos sujeitos em uma esfera 

da vida social fortemente delimitada por restrições morais e até econômicas. 

Considero melhor aventar denominações alternativas para essa nova 

sexualidade que, em vez de julgá-la ou vinculá-la aos indivíduos, a defina de 

forma mais factual e ligada às transformações estruturais das quais faz parte, 

daí pensar na denominação ―nova economia do desejo‖ (MISKOLCI, 2014, 

p. 288). 

 

Miskolci (2014) estabelece uma ideia de nova economia do desejo, perpassada por 

vantagens e desvantagens que diferem de acordo com a classe social, faixa etária, tipo étnico-

racial, gênero e, principalmente, se heterossexual ou homossexual. Segundo o autor, a 

tecnologia não supera as desigualdades preexistentes, mas as transfere e modifica para o 

contexto das relações mediadas. Dessa forma, as ferramentas digitais criam deslocamentos e 

instabilidades nas fronteiras assumidas entre os gêneros e as sexualidades, sendo um aspecto 

notório desse processo o anonimato permitido pelos aplicativos que atrai homens que se 

definem como ―curiosos‖ ou ―fora do meio‖, ou seja, indivíduos que contrariam qualquer 

definição inerente à homossexualidade e buscam o ideal da masculinidade hegemônica e 

muitas vezes se utilizam dos sites e aplicativos na busca por contatos sexuais anônimos, que 

não ocorrem necessariamente com garotos de programa. 

Segundo Miskolci (2014) no final da década de 1990, inicia-se a decadência e quase 

abandono das salas de bate-papo como plataforma de socialização e o aumento do uso dos 

sites de busca de parceiros devido à vantagem de seus mecanismos de busca e posteriormente 

a associação recente com aplicativos para celular e, por fim, a clara e incontestável 

preponderância do uso dos aplicativos para dispositivos móveis. Nas palavras do autor: 

 Trata-se de uma espécie de linha evolutiva das plataformas voltadas 

para a busca de parceiros amorosos e sexuais, que se associa a 

mudanças nas prioridades dos usuários. Se, no começo da internet 

comercial, fazer contato era um atrativo em si, hoje em dia o contato 

on-line atrai apenas se puder resultar em algo off-line no curto prazo. 

Os usuários amadureceram, cresceu seu conhecimento das pla-

taformas, dos códigos de socialização mediada, assim como sua 

expectativa de fazer uso do on-line na vida cotidiana (MISKOLCI, 

2014, p. 290). 

 

No entanto, mesmo com a patente mudança no uso das mídias sociais e novas 

perspectivas de sociabilidades virtuais no que tange a busca por parceiros perpetrada por 

homens, é necessário salientar que os sites ainda representam uma ferramenta expressiva na 

busca pelo sexo gay e constituem o grupo de práticas vinculadas ao que se entende neste 

trabalho como economias sexuais. Em destaque temos, o site CAM4 e o Meu Patrocínio Gay, 
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espaços virtuais com propostas distintas e interpretados de formas específicas por seus 

usuários. 

O CAM4 (neologismo que significa câmera para em português) é um site que tem 

como objetivo a interação entre seus utilizadores, por meio de conteúdo adulto de teor sexual 

utilizando-se câmeras em tempo real para que os usuários assistam performances de rapazes e 

possam requerer que os mesmos desempenhem ações de cunho sexual diante da câmera, por 

meio do pagamento de ―gorjetas‖. 

Saldanha (2013) em seu trabalho sobre o CAM4 acentua que o site funciona como 

um espaço de prostituição virtual, entendendo que, o mesmo toma forma de um proxeneta por 

auferir lucros nas compras de fichas pelos usuários, classificando-o como ―cafetão virtual‖. O 

autor salienta que os serviços oferecidos pelo CAM4 não configuram algo pertencente a um 

mercado pornográfico, pois não só permite a interação entre os usuários visualizadores e os 

homens usuários que se exibem nas câmeras, como esta interação configura-se como 

substancial para a efetivação da proposta oferecida pelo serviço virtual, enquanto na 

pornografia não há essa necessidade. Portanto, ele entende a relação de sexo virtual 

estabelecida pelo site como uma forma de prostituição virtual, que encaixa-se no horizonte de 

práticas de um mercado sexual modernizado, assinalado pelas mais diversas economias 

sexuais, ultrapassando-se assim a ideia de prostituição convencional e buscando-se maiores 

recortes sociais e especificidades acerca das práticas econômico-sexuais. 

O outro exemplo de economia sexual efetivada pelo meio virtual é o site Meu 

Patrocínio Gay, que busca unir ―sugar daddys‖, caracterizados pelo site como homens bem-

sucedidos, generosos patrocinadores que sabem que a vida é uma só a homens e jovens, 

atraentes e ambiciosos, por meio da criação de perfil detalhados desde as características 

físicas, até escolaridade e objetivos de vida, além do upload de fotografias avaliadas pelo site 

como adequadas e no padrão exigido e a possibilidade das partes indicarem o quanto querem 

ajudar financeiramente e o quanto precisam de ajuda financeira. A arrecadação de lucros do 

site se dá pela maior visibilidade de perfis, aprovação de cadastro instantâneo e serviços 

personalizados, que são vendidos no site como uma maneira mais satisfatória e eficaz de 

encontrar o parceiro desejado, o que é disponibilizado apenas mediante pagamento. O Meu 

Patrocínio compromete-se em oferecer serviços bem esclarecidos e em manter o sigilo dos 

usuários e salienta a incompatibilidade com qualquer serviço de oferecimento de prostituição, 

enfatizando a ideia de jovens em busca de relacionamentos maduros com alguém que os 

forneça apoio emocional, intelectual e financeiro.  



58 
 

Na visão de Miskolci (2014), as novas tecnologias, especialmente as móveis, 

ampliam a socialização e os contatos, porém essa abrangência não retira a relevância do 

contato face a face contínuo e não garantem o estabelecimento de relações concretas, pois 

estas dependem de maior troca de informações e envolvimento emocional. Assim sendo, o 

autor focaliza sua análise na questão do conteúdo erótico contido no uso das tecnologias, 

destacando que em vez de um sistema dado, ou natural, que vincula indivíduos a partir de 

interesses particulares ou íntimos, os regimes eróticos são históricos, variam culturalmente e 

se assentam predominantemente em valores coletivos, no caso, socioeconomicamente 

moldados, havendo evidências históricas de que transformações tecnológicas surgem para 

atender às demandas existentes, mas essas mesmas tecnologias passam a transformar a vida 

social e a própria maneira de subjetivar de quem as usa.  

Miskolci (2014) indica que: 

De forma geral, a nova economia do desejo emergiu em meio às 

transformações econômicas associadas às relações entre sociabilidade e 

tecnologia comunicacional. Nessa nova economia, ao mesmo tempo que há 

maior individualização da busca amorosa e sexual, em especial para homos-

sexuais e mulheres heterossexuais, passam a preponderar critérios de escolha 

mais racionalizados. Além dessa racionalização da seleção, há um último 

elemento a se destacar no uso dessas mídias: elas parecem permitir maior 

modulação do grau de envolvimento entre os parceiros (p. 293). 

 

Portanto, nota-se pelos estudos, pesquisas e leituras aqui expostos, que a concepção de 

economias sexuais ganha cada vez mais força, tendo como especial exemplo as ferramentas 

digitais de busca por parceiros, como sites e aplicativos que fornecem os mais diversos 

serviços para satisfazer as necessidades sociais, afetivas e sexuais de muitos homens, que  

utilizam os mesmos para o estabelecimento de relações baseadas em estruturas de 

masculinidades vinculadas à percepção de uma masculinidade hegemônica, o que reflete em 

grande parte as relações homoeróticas perpetradas em quaisquer espaço social, virtual ou não 

e nos leva a uma reinterpretação das práticas econômico-sexuais, distanciando-se da ideia 

estigmatizada do tradicional michê e dando ênfase a práticas sexuais estabelecidas por uma 

perspectiva econômica vinculada as relações sociais e a busca pela inserção social nos 

padrões contemporâneos.  

 

3.3. A EMANCIPAÇÃO SEXUAL E O DIREITO 

Diante de um estudo sobre economias sexuais e mercado sexual, faz-se necessária uma 

análise do Direito que ultrapasse as colocações normativas acerca da prostituição, sendo 

importante uma análise que englobe a perspectiva do Direito na esfera sexual dos indivíduos, 
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mais precisamente no que tange a liberdade sexual, autonomia, sociabilidades sexuais e 

direitos sexuais. Resta assim a dúvida sobre qual o lugar do Direito nas economias sexuais? 

Segundo Borrillo (2015), a liberdade sexual é a capacidade de agir eroticamente sem 

coação e de se expressar sexualmente segundo as próprias escolhas. O autor expressa que a 

vontade e o consentimento constituem os pilares da liberdade sexual, enfatizando que assim 

como as demais liberdades, está constituída por dois aspectos fundamentais: o Direito do 

sujeito para exercê-la e a obrigação de todos os membros da sociedade de não interferir nesse 

livre exercício. Dessa forma, o único limite ao exercício desta liberdade seria o de não causar 

prejuízos aos outros indivíduos. No entanto, quando pensamos na sexualidade como 

expressão de liberdade, nos deparamos com a dicotomia existente nas sociedades modernas 

que enaltecem a autonomia do sujeito e que apregoam a laicização estatal, ao passo em que 

exercem a manutenção da moral sexual sob uma perspectiva religiosa. 

 Nesse sentido, percebe-se que a natureza de nossa democracia nos leva a tutela de 

todas as formas de liberdade (expressão, comércio, imprensa, circulação…). Porém ao 

tratarmos de liberdade sexual, esta é vista de forma negativa e quando ficamos longe do que é 

considerado como sexualmente normal, as noções de ―dignidade humana‖ ou de ―corpo fora 

do comércio‖ servem para justificar os limites da liberdade de dispor de si mesma, de seu 

próprio corpo e de sua sexualidade. É como se ao evocar a sexualidade, a liberdade se 

eclipsara pelo abuso, a exploração ou o disciplinamento que a primeira necessariamente 

englobaria e este processo é um resultado da cultura erótica ocidental que estabelece 

obstáculos que incapacitam o livre exercício da sexualidade como são vividas outras 

liberdades em sociedade (BORRILLO, 2015, p. 02). 

Assim sendo, o debate acerca da liberdade sexual não pode olvidar que nas sociedades 

contemporâneas as religiões ocupam de forma expressiva um espaço central na produção de 

subjetividades e no controle de aspectos basilares inerentes a seara pública (HABERMAS, 

2006). A partir dessa preocupação em avaliar o papel do cristianismo nas limitações morais 

impostas á sexualidade e práticas sexuais dos indivíduos em sociedade, Daniel Borrillo indica 

que a neutralidade moral do Estado deveria imperar na manutenção da liberdade individual. 

Nas palavras do autor: 

O cristianismo tem desenvolvido, sem dúvida, um papel principal na 

representação social da sexualidade. Se bem o matrimônio hoje é 

apresentado como o espaço legítimo da sexualidade, em realidade, o ideal 

sexual da Igreja continua sendo a abstinência. Manifestação por antonomásia 

do pecado, o sexo deve ser esquivado, exercitando constantemente o espírito. 

Não podemos ignorar que a vida monacal foi durante séculos o modelo para 

imitar, mas isto pertence, na verdade, ao universo teológico. Numa 
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sociedade democrática, a neutralidade moral do Estado deveria constituir a 

principal condição para garantir a liberdade individual (2015, op.cit, loc.cit). 

 

 Ao falarmos de liberdade sexual e autonomia dos indivíduos na prática de suas 

atividades sexuais, há a introdução da discussão acerca dos direitos sexuais na 

contemporaneidade, visto que, atualmente experimentamos o progresso do debate no que 

tange os direitos sexuais como instrumento de afirmação da autodeterminação dos sujeitos e 

como meio de proteção da liberdade de realização de projetos pessoais de vida, sem levar em 

conta a moralidade sexual dominante presente na sociedade, sendo este projeto específico 

vinculado à sexualidade, interligado aos ideários da modernidade, como a liberdade e 

igualdade, usadas como vetores de legitimação das dinâmicas políticas, econômicas, sociais e 

culturais (MONICA e MARTINS, 2017, p. 20). 

  Monica e Martins (2017), ao analisarem a percepção acerca do entrelaçamento entre 

direito e sexualidade na legislação e jurisprudência brasileiras, o Direito produz e potencializa 

os indivíduos a partir da sexualidade, por meio de um entendimento histórico das dinâmicas 

de poder que estruturam e viabilizam compreensões sobre identidade e corporalidade. Nesse 

sentido, Borrillo (2015), destaca que o Estado deve ser guiado pelo princípio da indiferença 

moral, posicionando-se contrário a uma atuação estatal partenalista, sem substituir, interferir 

ou controlar as escolhas individuais dos sujeitos, sendo estes os únicos capazes de decidir o 

que lhes é conveniente.  

 A liberdade sexual deve admitir que os indivíduos mantenham relações sexuais com 

quem desejam, da forma que combinam entre si. Dessa forma, integra o direito de escolher 

manter relações sexuais com uma ou mais pessoas, de maneira esporádica ou habitual, de 

forma gratuita ou onerosa, sendo todos livres para se expressarem eroticamente, restando a 

moral estatal no ato do consentimento, o que define os sujeitos maiores de idade, sem 

pressões físicas, psicológicas ou qualquer tipo de indução por terceiros, como pessoas livres 

para exercerem suas práticas sexuais sem que o Estado as classifique sob a égide da 

moralidade (BORRILLO, 2015). 

 Gayle Rubin (2003) entende que o sexo é sempre político, mas observa que há 

períodos históricos em que a sexualidade é impugnada e politizada, o que gera a renegociação 

do controle da vida sexual dos indivíduos. Nesse sentido, se o sexo é sempre político e a 

sexualidade configura-se em um estado de conflito entre a autonomia privada e o poder de 

intervenção do Estado, faz-se necessária sua compreensão dentro dos mecanismos de poder 

para um esclarecimento substancial acerca da política sexual.  
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Portanto, o debate sobre as economias sexuais encontra-se alinhado ao debate político, 

que engloba a diversidade de visões de mundo e a noção extrema de autonomia no que tange 

as individualidades, ao passo que, as discussões sobre a atual política sexual podem nos 

esclarecer como nossos corpos, práticas sexuais e sexualidade são regidos pelas estruturas de 

poder, a partir de uma perspectiva que envolva a afirmação das diferenças individuais e 

realidades sociais, assim como a estrutura democrática.  

 Ao levantarmos o debate sobre o controle estatal na sexualidade, nota-se que, 

progressivamente, a noção de dignidade humana é trazida como base argumentativa para 

coibir determinadas práticas sexuais. No entanto, de acordo com Borrillo (op.cit)  o conceito 

de dignidade humana é de origem metafísica e de inspiração cristã, constituindo-se como uma 

forma dessacralizada de intervenção teológica na vida dos sujeitos, dessa forma, quando 

utilizada na proteção de terceiros, sem o consentimento destes, pode se concretizar como um 

meio de censura e restrição da liberdade individual. Esse contexto pode ser observado no 

plano das economias sexuais, especialmente na prostituição, que tende a ser uma prática 

econômico-sexual encarada como um grave problema social, sendo afetada por uma 

regulamentação limitadora que insere seus praticantes em situações de marginalidade ou 

ausência de tutela de seus direitos individuais, dentre eles, o direito de exercer livremente sua 

sexualidade. 

 O sexo se caracteriza pela sua variedade e complexidade, sendo um meio de prazer 

para muitos, renunciado pela religião por outros, convertido em atividade comercial por 

alguns e muitas vezes exercido como uma obrigação moral. Nesse contexto ainda operam as 

mais diversas sexualidades, práticas sexuais, afetividades e sociabilidades vivenciadas pelos 

sujeitos. Durante séculos, o sexo e a reprodução foram fatores concebidos conjuntamente pela 

sociedade. Ainda que o ideal sexual do cristianismo primitivo tenha sido a abstinência, a visão 

pragmática de São Pablo e seu pessimismo sobre a natureza humana o levou a pronunciar a 

célebre frase: ―é melhor se casar que se queimar‖ (1 Coríntios 7:9), tornando o matrimonio o 

único lugar legítimo da sexualidade humana. Portanto, se a religião tem definido durante 

séculos o território do permitido e do proibido em matéria sexual, o século XX se caracteriza 

pela emergência de múltiplos discursos com pretensão científica sobre a sexualidade sana e a 

patológica (BORRILLO, 2015, p. 04). 

 De acordo com Borrillo (op.cit), diante da tamanha complexidade que circunda as 

práticas sexuais no mundo contemporâneo, torna-se necessária a regulação justa da 

sexualidade que deve destacar os diferentes significados que cada indivíduo traduz em sua 

vida sexual. Desta maneira, sendo as práticas sexuais exercidas por adultos capazes e 
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alinhadas a ausência de dano a terceiros e ao consentimento manifestado livremente pelas 

partes, não há contexto para a intervenção do Direito, pois, apenas a ausência desses 

elementos que legitima a apreciação jurídica, todo o resto é irrelevante, pois pertence ao 

âmbito da vida privada. Nas palavras do autor: 

[...] a sexualidade não possui especificidade nenhuma e, mesmo gerando mal 

estar entre os psicanalistas e outros guardiões da ordem simbólica, o Direito 

não pode reservar um tratamento de exceção para uma atividade que 

precisamente carece de excepcionalidade. Uma leitura da sexualidade 

emancipada da tradição religiosa, das teorias psicanalíticas e também da 

carga afetiva própria na visão romântica dominante, engloba o abandono de 

qualquer pretensão excepcionalizante e sacralizante da atividade erótica 

(BORRILLO, 2015, p.04). 

  

Sendo assim, quais seriam os direitos sexuais? Segundo Monica e Martins (2017, pp. 

30-40), os direitos sexuais podem ser conceituados, na perspectiva de Richardson (2000), em 

primeiro lugar como o direito de exercer a sexualidade, mas podem ser considerados também 

por uma perspectiva do prazer, que não se restringe apenas ao exercício dos atos sexuais, 

trazendo a ideia da prática do sexo prazeroso como direito sexual. Os autores ainda indicam a 

possibilidade de entender o direito sexual como a autodeterminação sexual e reprodutiva, 

estando esse direito relacionado à capacidade de exercer a sexualidade de forma segura e 

autônoma. Prosseguem as definições de direitos sexuais, dando ênfase ao fato de que além 

dos direitos fundamentados nas práticas sexuais, há a concepção de direitos sexuais sob a 

ótica da identidade sexual, assim, os direitos sexuais também são conceituados a partir de 

discursos políticos, jurídicos, religiosos e científicos sobre o gênero e a sexualidade, sendo 

assim, há o direito à autodefinição. Por fim, destacam o direito à autoexpressão que se 

configura como o reconhecimento público e social das identidades sexuais, o direito à 

autorrealização, que caracteriza-se como o direito de ser diferente, de adotar estilos de vida 

não hegemônicos sem ser estigmatizado ou marginalizado, o direito ao consentimento sexual 

como base para os relacionamentos, o direito à livre escolha dos parceiros sexuais e por 

último, o direito ao reconhecimento público dos relacionamentos sexuais. 

Assim, o papel do Estado na efetivação dos direitos sexuais, restringe-se a sua não 

interferência na legitimação das construções individuais da sexualidade, prática sexual, 

identificação sexual e relacionamentos sexuais, pois contrariamente a moral religiosa que 

impõe um sentido unívoco de sexualidade, o Direito dos Estados laicos deve abandonar esta 

aspiração. Segundo Borrillo: 

 A renúncia a um modelo erótico uniforme implica a constatação do 

pluralismo sexual e a equivalência de todas as manifestações sexuais, de 
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modo que nenhuma sexualidade em particular deve ser promovida pelo 

Estado, em detrimento de outras manifestações sexuais. Assim, o 

matrimonio e a prostituição, o amor romântico e o sadomasoquismo, 

merecem ser tratados do mesmo modo pela Ordem Jurídica, se tratando de 

atos livremente consentidos (2015, p. 04) 

 

De acordo com Borrillo (2015), o Estado moderno baseia-se no princípio da 

neutralidade ética para garantir a pluralidade sexual, ademais, o Direito deve ser indiferente 

no que tange às concepções essenciais do bem, limitando-se assim, a tutelar as condições 

basilares de uma noção de liberdade sexual, que seriam as já mencionadas, capacidade plena 

das partes envolvidas na prática sexual e o consentimento desprovido de qualquer vício como 

erro, dolo, violência ou lesão. 

Sendo assim, todo ato sexual praticado livremente entre adultos, que não 

produz um dano a terceiros, fica fora da avaliação jurídica e deve, em 

consequência, estar desprovido de sanção legal. O Direito não deve 

promover uma moral sexual em particular, senão se converte ele mesmo em 

imoral: a neutralidade ética garante o pluralismo, pois o Estado se abstém de 

promover uma forma de sexualidade em detrimento de outras. O cidadão 

adulto é o único capaz de determinar aquilo que é conveniente sexualmente 

para ele (BORRILLO, op.cit, p. 05). 

 

. A busca pelos direitos sexuais configura-se como um percurso complexo, que envolve 

a diversidade presente no exercício da sexualidade pelos indivíduos e que necessita da 

neutralidade ética e isenção de discursos de moralidade na atuação estatal. Assim, o Direito 

possibilita a efetivação da liberdade sexual por meio de um processo emancipatório da 

sexualidade no Direito, ou seja, é preciso que não somente as leis, mas também as decisões e 

perspectivas judiciais e estatais afastem-se das práticas sexuais, se estas não atingem nenhum 

bem de tratamento público, ou seja, se não causam mal as partes envolvidas ou a terceiros. 

As economias sexuais estão inseridas no mercado sexual que movimenta as mais 

diversas práticas, autodefinições e sociabilidades, englobando-se assim, em um enorme leque 

de possibilidades econômico-sexuais que não se restringem à convencional prostituição. No 

entanto, a prostituição tradicional predominantemente ocorrida nas ruas ou demais espaços 

públicos, ocupa espaço central na discussão social e legislativa, tendo aspectos vinculados a 

ela criminalizados pelo código penal e toda sua esfera produtiva interligada à marginalidade. 

Porém, podemos concluir que outras práticas semelhantes à prostituição são ignoradas 

pela moralidade social e ética estatal seletiva, como ocorre quando a prostituição acontece 

entre pessoas de classe social mais elevada, conhecida popularmente como prostituição de 

luxo, ou até mesmo as economias sexuais digitais que permitem o anonimato dos indivíduos e 
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sigilo das práticas, dentre outras possibilidades, que em suma, estão inseridas na economia do 

sexo e destinam-se a uma tentativa de inclusão social em um sistema capitalista estabelecido 

na democracia ocidental. 

Segundo Borrillo (2015, p. 05) dessacralizar a sexualidade, ou seja, a tornar 

emancipada dessa esfera de coerção socioestatal vinculada a moral cristã, requer o abandono 

da leitura religiosa da mesma e também retirá-la do espaço da excepcionalidade, aplicando-se 

as normas do Direito comum. Da mesma forma que o comércio, a navegação ou o trabalho, a 

sexualidade deveria ser submetida aos mesmos princípios que regulam estas outras atividades, 

pois a sexualidade não é outra coisa que um componente da vida humana. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou realizar um percurso acerca das práticas econômico-

sexuais, com ênfase para a prostituição masculina e sua realidade social e jurídica no Brasil. 

Dessa forma, chegamos até uma abordagem reflexiva sobre a dinâmica sociocultural em que 

estão inseridas as economias sexuais e a possibilidade de um processo de emancipação sexual 

no Direito, capaz de proporcionar efetivamente o livre exercício dos direitos sexuais pelos 

brasileiros. 

Da tradicional prostituição masculina conhecida socialmente até as práticas 

econômico-sexuais digitais, o sexo econômico de homens é vinculado a preconceitos 

baseados em perspectivas que estão longe de expressar as reais condições de vida desses 

grupos. A criação de uma imagem estereotipada e depreciativa da prostituição convencional 

contribui para a reprodução de uma visão estigmatizante acerca dos homens que se 

prostituem, além de restringir a prostituição como única economia sexual praticada por 

homens, o que não é uma realidade, pois como o desenvolvimento do trabalho demonstrou, o 

sexo econômico assume as mais diversas facetas no meio social, sendo viabilizado das mais 

diversas formas e ocorrendo em bares, boates, hotéis, saunas, espaços públicos e mais 

recentemente por mecanismos digitais como os sites e aplicativos de celulares, valendo-se 

ressaltar que, os indivíduos caracterizam suas práticas de formas distintas, as realizam em 

diversos locais e possuem diferentes clientes, não podemos assim, compreender todas as 

economias sexuais como atividades de prostituição. 

O trabalho evidenciou que as masculinidades e feminilidades projetadas nos corpos 

variam de acordo com o tempo, a cultura e a sociedade em que são vivenciadas. As 

identidades não são fixas ou inertes, são construídas e reconstruídas nas relações sociais e de 

poder exercido pelas instituições sociais. Portanto, o gênero deve ser pensado como uma 

categoria variável, plural e multifacetária, em constante formação, pois os indivíduos 

modelam e remodelam o conteúdo social. Entretanto, a forma de controle social que se exerce 

sobre os homens desde os primeiros passos de sua educação obriga-os a ser viris e a se 

mostrarem superiores, fortes, competitivos, ou serão tratados como fracos e serão ligados ao 

feminino de forma pejorativa. Assim, torna-se importante observar que, os homens inseridos 

em práticas econômico-sexuais em sua maioria, assumem a postura masculina/viril como um 

reflexo do que lhes são empregado e esperado pelo meio social e tal comportamento é 

apreciado por grande parte dos indivíduos com os quais mantêm relação, especialmente em 

relações homoeróticas. Porém a economia sexual masculina admite a percepção da 

performatividade sexual, a qual não se pode limitar e que por isso engloba imensa variedade 
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de relações e acordos entre as partes, enquadrando-se todas as práticas sexuais e muitas vezes 

saindo de uma perspectiva hegemônica da masculinidade, perpassando assim, as mais 

diversas masculinidades. 

A sexualidade é um dos aspectos mais conflituosos, controversos e desconhecidos do 

ser humano; nossa cultura estabelece normas rígidas e cria modelos estanques nos quais 

pretende classificar as pessoas como ―homossexuais‖ ou ―heterossexuais‖. Contudo, as 

economias sexuais se mostram como práticas que reconfiguram à esfera das sociabilidades, 

revelando-se em distintas atividades que comungam entre si o objetivo de inclusão em nossos 

padrões socioeconômicos e que proporcionam novas regras para os usos do corpo, 

ressignificam as relações de gênero, e encontram novas formas de prazer sexual e afetividade.  

Nesse sentido, a promoção de uma liberdade sexual satisfatória que permita aos 

indivíduos estabelecer com autonomia a forma como vivem a sexualidade, suas práticas 

sexuais, afetividades, como se identificam , dentre outros direitos, aqui entendidos como 

direitos sexuais, carece de uma atuação estatal norteada pela neutralidade ética e que assuma 

uma postura de laicização, abandonando assim, as heranças do cristianismo, que se 

configuram como ferramentas de empecilho moral do sexo. 

Assim, percebemos que a efetivação dos direitos sexuais, é possível desde que, o 

Direito ocupe-se de investigar e regulamentar apenas se as partes envolvidas em um ato 

sexual são capazes, se estão exercendo atividades sexuais de forma consentida e se suas 

práticas não violam direitos alheios ou prejudicam terceiros. Ademais, devem receber o 

devido tratamento legal, as práticas de exploração sexual, pois, muitas condutas relacionadas 

à esfera da prostituição podem ser enquadradas como atividades criminosas, por exemplo, o 

rufianismo não consentido, o tráfico de pessoas, a exploração sexual de menores e de 

indivíduos incapazes. 

Dessa forma, nos restam questionamentos, como qual a relação entre liberdade sexual 

e econômica, visto que, o sistema econômico e nossa realidade social segrega grande parte da 

população brasileira e os submetem as mais diversas coerções estatais, socioculturais e 

morais, sendo justamente essas pessoas marginalizadas, as que mais são encontradas no 

exercício de práticas econômico-sexuais no país e ao falarmos de prostituição 

especificamente, temos esta como economia sexual historicamente mais controlada, 

penalizada, estigmatizada e também mais exercida entre pessoas de classes sociais menos 

abastadas. 

Além disso, ao refletirmos sobre emancipação sexual, liberdade sexual e direitos 

sexuais, concluímos que, nosso quadro político-social está em desacordo com um processo de 
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legitimação da autonomia sexual dos sujeitos, visto que, o fundamentalismo religioso no 

Brasil é uma realidade expressiva e vinculada as mais diversas formas de violência e opressão 

exercidas sobre grupos de minorias, os quais, dentre eles encontram-se grande parte de 

homens inseridos em dinâmicas econômico-sexuais, como homossexuais e garotos de 

programa. 

Sendo assim, falar sobre um processo de emancipação sexual das práticas sócio- 

econômicas no Direito brasileiro, exige uma observação sobre todos os recortes sociais 

inerentes à sexualidade e sociabilidades dos indivíduos, para que essa emancipação ocorra de 

forma democrática e igualitária, proporcionando reais condições de um exercício sexual livre 

de opressões e preconceitos. 

Por fim, este trabalho proporciona uma discussão sobre a modernização da 

sexualidade e as perspectivas assumidas pelo Direito a partir desse processo. Assim, 

compreende-se a busca dos direitos sexuais e efetivação destes, como um percurso que não só 

admite uma sexualidade emancipada das amarras legais, mas, que também funciona como 

uma construção social que possibilita a reorganização da esfera sexual no plano político, 

econômico e jurídico, ou seja, há uma modernização dos aspectos vinculados ao exercício da 

sexualidade dos sujeitos. Esta modernização configura uma sexualidade pautada na autonomia 

das pessoas e encontra como principal barreira um extrato sociocultural ainda muito 

controlado pelos dogmas religiosos, pela moralidade seletiva, e pelas inúmeras ações do poder 

estatal, destinadas a segregar, higienizar e criminalizar práticas sexuais. Nesse sentido, o 

Direito em um plano pós-moderno da sexualidade, deve ocupar espaço secundário nas 

questões inerentes à sexualidade, mantendo sua atenção apenas para condutas criminosas que 

configuram algum tipo de exploração sexual e desvinculando-se da esfera privada, na qual se 

efetiva a sexualidade dos indivíduos nas mais diversas formas, dentre elas, as economias 

sexuais aqui debatidas. 
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