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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo analisar o comércio sexual da região central de Niterói, 

através de uma pesquisa etnográfica que gira em torno da observação de os chamados 

“prives” do centro de Niterói. Procuro neste trabalho de conclusão relatar os modos 

como funciona essa forma do comércio sexual, desde o momento do agendamento às 

observações sobre o local onde as “acompanhantes” atuam e também as características 

da profissão, seus relatos e suas rotinas, suas opiniões e o modo como as 

acompanhantes anunciam e fazem seu próprio marketing através das ferramentas 

digitais que estão se evoluindo a cada dia.   

Com o crescimento e a disseminação da internet em todo território nacional e o maior 

acesso da população aos smartphones, os modos de convívio social foram alterados com 

a propagação da internet. Nos dias atuais existem aplicativos para relacionamentos, para 

compras, para transportes e outras demais funções que alteram a forma de convivência 

de cada indivíduo. Devido a esse impacto digital formado com a propagação da internet 

e smartphones, o comércio também sofreu mudanças. O comércio sexual que antes era 

visto somente nas últimas páginas de jornais, com descrições simples e básicas, hoje em 

dia estão digitais, com imagens em altas resoluções, cercadas de todo um aparato 

fotográfico destinado em atrair o cliente, imagens bem gráficas e com diversas opções 

de filtragem para quem procura a atividade sexual paga, um verdadeiro menu de 

escolhas, no qual quem procura encontra muita facilidade em consumir este “produto”. 

Como um comércio comum, cada comerciante faz seu melhor para divulgação de seu 

produto, com as prostitutas não é diferente, elas usam dessa inovação para divulgar seu 

trabalho que é bastante procurado e economicamente bastante proveitoso para aquelas 

que decidem atuar nesse determinado segmento. 

Neste trabalho irei mostrar os alguns dos diversos aspectos dessa profissão, e relatar 

como essa evolução digital e como esse marketing online influencia a difusão dessa 

atividade, nesse caso no centro de Niterói. 

 

  

 

 

Palavras-chave: etnografia; comércio; sexualidade; marketing ; digital; urbano. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work has as an objective to analyze the sexual commerce in the central area of 

Niterói, though an ethnographic research which involves the observation of the so-

called “prives” of downtown Niterói. In this conclusion work I try to report the ways of 

how this method of sexual commerce works, since the moment of scheduling a program 

to the observations about the place which the “acompanhantes” perform and the 

characteristics of the profession, their reports, their routines, their opinions and the way 

they published their job announcement and their own marketing through the digital 

tools that are evolving each day. 

Along with growth and dissemination of internet around all national territory and the 

greater access of the population to smartphones, the ways of social interaction have 

changed with the spread of the internet. In the present days there are mobile applications 

for relationships, shopping, transportation, and other functions that change the way of 

social interaction of every individual. Due to this digital impact formed with the 

propagation of internet and smartphones, the commerce also suffered these changes. 

The sexual commerce which before was seen only in the last pages of the newspaper, 

with simple and basic descriptions, nowadays are digital, with high resolution pictures, 

surrounded by photographic apparatus destined to attract the client, graphic images with 

diverse options of filter for those who are looking for a paid sexual activity, a true menu 

of choices, in which the searcher finds it in a very easy way the opportunity to consume 

this "product". 

As a common commerce, each businessman does their best to announce their product, 

with the prostitutes is not different, they use this innovation to publicize their work, 

which is really wanted and economically very profitable for those that decide to act in 

this determined segment. 

In this work I will describe some of the diverse aspects of this profession, and report 

how this digital evolution and how this online market influences the diffusion of this 

activity, in this case in downtown Niterói.   

 

Keywords: ethnography ; sexuality ; marketing ;digital; urban. 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Foto de capa . Fonte: . ............................................................................................................ 26 

Figura 2  Foto de. .................................................................................................................................. 32 

 

Figura 3 Foto d ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 4 Foto do .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 5 . ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 6 . ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 7 . ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 8 ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 9 Tabela . ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

Privê - LUGAR INTÍMO PARA ENCONTROS (ORIGEM DO 

FRANCÊS PRIVÉ 

CONFRADE - COMPANHEIRO DE FÓRUM 

GND (GIRL NEXT DOOR)- AQUELE TIPO DE GP QUE NÃO TEM 

PINTA ALGUMA DE SER GP..."DAQUELAS QUE DÁ PRA PASSEAR 

DE MÃOS DADAS E APRESENTAR A FAMÍLIA" 

GP - GAROTA DE PROGRAMA 

TD - TEST DRIVE (RELATO DE UMA TRANSA OCORRIDA) 

PF - PROGRAMA FORA  

FG - FODA GARANTIDA 

REPETECO – REPETIÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

. INTRODUÇÃO ...............................................................................................................................  

 

1. A ERA DIGITAL NO COMÉRCIO: DAS ÚLTIMAS FOLHAS DOS 

CLASSIFICADOS A GRANDES SITES MOVIMENTADOS: .... Error! Bookmark not defined.8 

1.1 A EVOLUÇÃO DA PROSTITUIÇÃO NO BRASIL. ........ Error! Bookmark not defined.8 

1.2 OS ANÚNCIOS DIGITAIS:  UMA NOVA FORMA DE GERENCIAMENTO.Error! Bookmark not defined.1 

1.3 A INFLÛENCIA DE UM BOM TD: O FÓRUM X. ............................................................ 23 

1.4       O FÓRUM COMO LUGAR ................................................................................................. 30 

1.5       A INSERÇÃO NO CAMPO ................................................................................................. 32 

2. RELATOS DE CAMPO ............................................................................................................. 36 

2.1 O ESTIGMA DA PROFISSÃO. ........................................................................................... 36 

2.2 CLARA, 28 ANOS ............................................................................................................... 40 

2.3 ANDRESSA, 23 ANOS ........................................................................................................ 46 

2.4      DIANA, 26 ANOS. ................................................................................................................ 48 

2.5       MEL, 25 ANOS ..................................................................................................................... 54 

 

3. A PROSTITUIÇÃO COMO PROFISSÃO E MERCADORIA. ............................................ 58 

3.1 O FATOR ECONÔMICO DA ATIVIDADE SEXUAL .................................................... 58 

3.2 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO NO BRASIL  .................................................. 61 

3.3 PERSPECTIVAS SOBRE A REGULAMENTAÇÃO ....................................................... 64 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 67 

 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 69 

SITES CONSULTADOS .................................................................................................................... 70 

 

ANEXOS .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

ANEXO 1 ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 



ANEXO 2 ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 



11 
 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

Desde os meus primeiros momentos na Universidade sempre me interessei por 

disciplinas que tivessem um critério social e urbano para pensar as interações sociais. 

Apesar do curso de Ciências Sociais estar sempre abordando estes fatores de forma 

teórica, observava que a ida a campo ainda era algo distante no cotidiano dos alunos do 

curso. A sociologia apesar de ser uma ciência que busca compreender a vida social e 

analisar as dinâmicas da sociedade e os grupos inseridos nesta, se mantem focada dentro 

das salas de aula na teoria, no exercício da análise e imaginação. 

O sociólogo Anthony Giddens (2005, p.24-36) um dos precursores da sociologia 

contemporânea demonstra exemplos de como a análise e imaginação podem abordar 

diversos assuntos em ângulos diferentes de nosso cotidiano. Um simples ato pode se 

tornar um ritual social, no qual podemos observar de perspectivas diferentes, que pode 

variar-se em um tipo de socialização, ou numa perspectiva sócio-econômica, seus 

estilos de vida, etc. Dessa forma, as possibilidades de análise da imaginação sociológica 

são inúmeras, uma vez que conseguimos entender as escolhas dos indivíduos que 

espelham-se em questões amplas, as quais acabam a influenciar o ambiente social que 

estamos inseridos. 

Dessa maneira, tive uma melhor aproximação com a geografia urbana e 

posteriormente ao longo de minha formação acadêmica pude frequentar disciplinas de 

antropologia em que fomos inseridos diretamente no campo, deixando de lado a sala de 

aula e as teorias em que só eram lidos os grandes autores. Essas idas a campo foram 

algo excitante, que nos deu uma perspectiva completamente diferente de análise de 

diversas situações e lugares em nosso cotidiano, onde observávamos o contexto 

histórico-social de cada local e de cada grupo que estava inserido nos lugares. 

A Etnografia que é derivada da Antropologia é baseada na construção de dados 

produzidos na interlocução entre o pesquisador e seu objeto de estudo. Assim, se abrem 

portas para diversas e inúmeras perspectivas analíticas, independente do grupo social, 

pois tudo e todos são possíveis de análise através do trabalho de campo, o qual surge a 

partir do contato entre o pesquisador e seus interlocutores. O etnógrafo, através da 

observação participante, se insere em uma determinada situação social, e pode ser 
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desafiador se inserir em ambientes e contextos diferentes. Com certeza é mais difícil 

que um estudo teórico na sala de aula, porém é gratificante superar os medos de se 

inserir em determinados ambientes. 

 

Minhas Inspirações e influencias para realizar uma etnografia 

Através das disciplinas de etnografia dos conflitos e da burocracia ministradas 

pela professora Lucia Eilbaum, tive maior contato com o campo e as formas de análise e 

compreensão de interações sociais, relatos e observação de aspectos que passam-se 

despercebidos de um olhar comum ou rotineiro. Em uma determinada situação em que 

um cidadão comum vê apenas uma interação social, podemos através do nosso olhar de 

pesquisador observar aspectos que podem movimentar todo um comércio, uma rua, um 

movimento social. 

A pesquisa de mestrado do professor Lenin Pires “Esculhamba, mas não 

esculacha” (2005), me chamou bastante atenção nos períodos finais de minha formação, 

na qual o autor se inseriu em campo e procurou entender e dar ênfase nas práticas 

econômicas e sociais dos ambulantes que atuavam nas estações de trem e metrô do Rio 

de Janeiro, procurando entender como uma atividade não autorizada era desempenhada 

por um grande números de pessoas. Essa pesquisa e outras como a da autora Soraya 

Simões “Vila Mimosa – Etnografia da cidade cenográfica da prostituição carioca” 

(2010), e “Corpo e Cidade: uma pequena etnografia da Prostituição em Campinas” 

(2008) da autora Diana Helene Ramos, relacionam a atividade dos ambulantes com a 

atividade das prostitutas, não regulamentada e desenvolvida de forma oculta, 

clandestina e/ou ilegal nas margens da sociedade.  

Tais pesquisas me chamaram bastante a atenção e foram o caminho para a 

realização do meu projeto de conclusão de curso. Certa vez, em uma determinada data, 

li no jornal O Fluminense, uma reportagem sobre uma operação que tinha sido 

executada pela Polícia Civil em conjunto com outras delegacias e a Delegacia de 

atendimento à Mulher (DEAM), em um grande edifício em Niterói. O objetivo da 

operação era desocupar os apartamentos em que as prostitutas trabalhavam, e durante 

essa operação, a ação policial se deu de forma brutal e autoritária, ocorrendo casos de 

roubo, estupro, intimidação e culminando com a prisão de 8 mulheres. 
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Visto todos esses eventos, meu olhar se voltou diretamente a uma situação de 

conflito. Na região central de Niterói existem vários prédios em que o comércio sexual 

se desenvolve, sendo o Edifício Torre, nome preservado para manter o anonimato dos 

envolvidos, o principal com menos estrutura e com relatos de maior violência e 

conflitos. Comecei a pensar nesse local como um lócus de pesquisa, sendo que no 

desenvolvimento da minha pesquisa, me deparei inicialmente, através dos sites e fóruns 

de debate, anúncio e relatos, que o prédio mais popular e que oferecia o “melhor 

serviço” era o Central Niterói, localizado em uma das maiores avenidas do centro de 

Niterói. Assim, através dos anúncios na internet, procurei me aproximar dos serviços 

oferecidos naquele local e construir, dessa forma, os dados para minha pesquisa.  

 

Metodologia da pesquisa inicial 

Visto que já tinha em mente o que poderia ser pesquisado em meu trabalho de 

conclusão, comecei primeiramente a desenvolver uma pesquisa online dos sites de 

anúncios e divulgação das atividades de comércio sexual privado com o intuito de saber 

onde ocorriam e como, até que me deparei com um fórum de debates e anúncios 

bastante popular no Brasil inteiro sobre essa atividade, o fórum X. Em seguida encontrei 

outro intitulado de GPArena, que possuía o mesmo intuito. 

 A descoberta desses fóruns me chamou a atenção para algo que até o momento 

era desconhecido para minha pessoa e, ao mesmo tempo, comecei a imaginar como a 

evolução e a relação do desenvolvimento tecnológico e a maior propagação da internet 

no território nacional, influenciavam um comércio digital que parecia facilitar em certa 

medida o comércio sexual, que antes era visto somente nos últimos anúncios dos 

jornais. Nessa seção, não pareciam possuir muito atrativo para o cliente; aparecia como 

algo realmente as margens, que somente os mais corajosos decidiam explorar. 

Na obra de Soraya Simões (2010), a autora busca descrever cenários, 

personagens e as sensações de vivenciar esse mundo clandestino e turbulento no centro 

do Rio de Janeiro, compartilhando histórias ao leitor para que o mesmo reflita sobre 

uma prática como a prostituição que até os dias atuais ainda é considerada polêmica. 

Meu objetivo nesse trabalho monográfico é tentar passar ao leitor uma visão de como 

ocorre o comércio sexual privado nos dias atuais, através do seu desenvolvimento em 
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alguns locais do centro de Niterói, e como a tecnologia, os ambientes sociais e urbanos 

se integram nesse conjunto de interações entre pessoas. 

A metodologia que busquei usar baseia-se na ideia de Adorno e Castro (1994), 

sobre a aproximação das abordagens qualitativas. Ambos esses autores defendem que a 

metodologia qualitativa, ao promover um exercício reflexivo da realidade, demanda 

muito mais que apenas simples técnicas de pesquisa. A relação entre sujeito e objeto e a 

relação estabelecida entre eles necessita de outra forma, na qual o pesquisador precisa 

estar aberto a rever seus conceitos e concepções. Dessa forma estabelecendo uma 

comunicação com a ampla diversidade de perspectivas que cercam os membros dessa 

pesquisa.  

A escolha e a forma de me inserir nesse campo etnográfico, do objeto de 

pesquisa e do lugar não ocorreram por acaso. É necessário para o pesquisador abrir-se a 

novas possibilidades de conhecimento do objeto de pesquisa, no qual, a partir disso, 

podemos ser levados a novas possibilidades e caminhos diversos e mais abrangentes 

que não tinham sido pensados antes. É diante disso que a abordagem etnográfica 

começa a fluir. 

Essa experiência de nos redirecionar metodologicamente, como citado por 

Magnani (2002), nos submete a uma dinâmica urbana contemporânea, ou seja, olhar de 

perto e de dentro, como uma nova espécie de abordagem etnográfica, ao contrário do 

olhar de longe e de fora. Mantive também o cuidado para não confundir o método 

etnográfico com uma técnica já imposta anteriormente, até porque, o método nos 

possibilita novas leituras sobre a realidade, dando lógica e desdobramento aos fatos que 

inicialmente eram percebidos como fragmentados e sem lógica inicial. 

Buscando a perspectiva de outros autores, também me inspirei nas reflexões de 

Geertz. O autor ressalta a questão da etnografia interpretativa, onde o pesquisador não 

irá perceber aquilo que seus informantes percebem, mas com que, ou por meio de que, 

ou através de que os outros percebem (1989, p.89). 

É bastante importante deixar claro que procurei englobar aspectos que fazem 

parte do cotidiano e da vida das pessoas envolvidas na atividade sexual do centro de 

Niterói, como, por exemplo, o processo de urbanização das grandes cidades e a 

influencia no dia-a-dia do edifício. Procurei dessa forma não fragmentar a vida e o 
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cotidiano das minhas interlocutoras, entendendo que a vida delas e o exercício de sua 

profissão fazem parte de um todo que é necessário contextualizar e entender.  

Ao analisar o edifício Central Niterói, procurei utilizar a abordagem do 

antropólogo José Cantor Magnani, em seu artigo “De perto e de dentro: notas para uma 

etnografia urbana” (2002), no qual o autor procura relacionar o caos urbano dando 

ênfase à ruptura que surge devido a saltos tecnológicos que tornam obsoletas as 

estruturas urbanas, tanto quanto as formas de comunicação e sociabilidade. Segundo 

Magnani, “um, fruto o capitalismo selvagem; a outra, mais identificada como o 

capitalismo tardio.” 

Magnani (2002) menciona que por mais diferentes que essas duas perspectivas 

sejam elas possuem duas conclusões semelhantes que seriam vinculadas à deterioração 

dos espaços e públicos com a consequente privatização da vida coletiva, segregação, 

evitação de contatos, confinamento em ambientes e redes sociais restritos, situações de 

violência etc. 

O centro de Niterói, como São Paulo e outras metrópoles brasileiras e mundiais, 

passa por um processo além da globalização, que é a “digitalização”, um processo que 

caracteriza a criação das cidades globais (SASSEN, 1999). Sassen menciona em sua 

obra que a digitalização permitiu contato e troca de informações online inseridas através 

de dados para todos, como também a informação digital interpretativa, aquela 

propriamente buscada, no qual exige atores reais que prestam os mais variados serviços. 

Sassen chama isso de “infra-estrutura social para a conectividade global”.  

A proposta da antropologia por meio do método etnográfico demonstra a 

importância da análise e reflexão sobre as grandes cidades, não somente por ocuparem 

parte do sistema mundial e sua capacidade de decisão sobre as capitais em meio a 

globalização, mas também por apresentarem comportamentos que constroem estilos de 

vida específicos.  

Devido as grandes metrópoles englobarem migrantes, turistas, moradores 

temporários e minorias de segmentos diferentes em termos de orientação sexual, étnica 

e regional com diferentes crenças e culturas, nos faz pensar além do multiculturalismo, 

na iniciativa e experiências que surgem a partir dessa diversidade. Podemos citar as 

grandes feiras regionais, nordestinas, japonesas e coreanas em São Paulo, como também 
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novos empreendimentos que surgem mediante ao caos proporcionado pela grande 

cidade. 

É evidente que nestas duas perspectivas, a cultura urbana, marginalizada, vivida 

as margens, como as prostitutas e os ambulantes, estão sujeitas a formas de vida social 

marcadas por segregação e violência. O esculacho, e as batidas feitas pela polícia de 

forma autoritária e abusiva evidenciam isto.  

A importância de analisar o edifício e as coisas que giram entorno do mesmo, é 

essencial para a construção de um olhar etnográfico sobre os centros urbanos já que é 

múltiplo, variado e heterogêneo o conjunto de atores sociais que neles vivem, 

sobrevivem, trabalham, usufruem de serviços ou não. Magnani (1999, p.104-105) 

propõe que tomando como ponto de partida a perspectiva de cada um desses grupos é 

possível aceder a padrões de significados que ordenam comportamentos. Dessa maneira, 

os habitantes da cidade, nos diferentes lugares, acabam construindo trajetos que não 

apenas se restringem ao espaço físico, mas que constroem um espaço social. Portanto, 

essas questões – as diferentes perspectivas e a construção dos lugares físicos como 

espaços sociais- passam a ser relevantes na pesquisa, nos possibilitando compreender os 

possíveis arranjos que os sujeitos irão criando diante de diferentes situações da vida 

social. 

Essas são questões que colocam o pesquisador de forma diferente do habitual, 

uma relação que gera um processo reflexivo sobre as suas impressões. Nisto, o uso dos 

diários de campo foram essências, pois eles como papel de registro sistemático das 

atividades no campo fizeram com que, durante o processo de leitura e releitura 

desenvolvido ao longo do processo de pesquisa e de realização de entrevistas, fossem 

possíveis novas interpretações a serem feitas ou aprofundadas. 

Mediante a isso tudo, o que inicialmente parecia distante e estranho, passou a se 

aproximar, e, nesse processo, fui deixando de lado preconceitos naquilo que considerava 

estranho. Assim, também passei a conhecer e reconhecer os nativos – nesse caso, as 

prostitutas- como sujeitos e interlocutoras. 

Dessa forma, por mais difícil e estranho que o campo possa ser para o 

pesquisador no início, aceitar esse espaço de pesquisa apesar de ser um desafio ajuda e 

contribui para a pesquisa. O desafio seria algo importante para a mentalidade de quem 

planeja adentrar em um ambiente de pesquisa. Esse processo amedrontador de 
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mergulhar em uma pesquisa, foi complicado para mim e requereu tempo, sensibilidade e 

paciência para lidar diretamente com o sujeito da pesquisa e todo o processo que 

engloba. 

Nesse sentido, em um primeiro momento, procuro realizar uma contextualização 

do funcionamento do comércio sexual no centro de Niterói, e como o mesmo avança 

junto aos meios de publicidade e propaganda, com o auxílio da tecnologia.  

No primeiro capítulo, abordo a perspectiva histórica da prostituição no Brasil e 

no Rio de Janeiro, a questão dos fóruns, sites de anúncios, relatos destes sites, e as 

formas de interação nestes portais, diálogos relevantes e a opinião das acompanhantes 

sobre o uso desses meios e a influencia em sua profissão, e como fiz para entrar no 

campo para realizar entrevistas. 

No segundo capítulo, descrevo os relatos que obtive através das entrevistas, e 

procuro passar ao leitor, minhas percepções sobre os locais e sobre as garotas de 

programas, suas personalidades, suas características e suas opiniões sobre o serviço que 

elas prestam e as dimensões morais e econômicas presentes na realização desta 

atividade. 

No terceiro capítulo, procuro desenvolver através de outros autores como a 

prostituição no Brasil é vista e os processos para a regulamentação da profissão, os 

fatores econômicos dessa rede, minhas percepções e considerações finais. 

Dessa forma, esse trabalho de conclusão de curso tem com objetivo informar o 

leitor e promover o amadurecimento e ampliação do meu conhecimento, com as 

atividades consideradas marginalizadas, nos aspectos sociais e culturais. O processo de 

ouvir, observar, debater e o processo de pesquisar é constante e marcado pela transição 

de busca por novas olhares e formas de pensar diferentes.  

Portanto, tento contribuir para a construção de conhecimentos sobre a prática da 

prostituição em Niterói, a qual ainda é vista de maneira distante e que precisa ser 

aprofundada e questionada, pois, mediante diálogos, é possível revelar os mitos e os 

preconceitos enraizados em nossa sociedade. 
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1. A ERA DIGITAL NO COMÉRCIO: DAS ÚLTIMAS FOLHAS 

DOS CLASSIFICADOS A GRANDES SITES MOVIMENTADOS 

 

1.1 A EVOLUÇÃO DA PROSTITUIÇÃO NO BRASIL 

A prostituição no Brasil sempre foi localizada socialmente em grupos 

considerados marginalizados pela sociedade. Durante o processo de colonização do 

Brasil, a Coroa Portuguesa e a Igreja Católica, preocupados ao saberem sobre a 

miscigenação dos colonizadores portugueses no Brasil com índios e escravos, decidiu 

enviar ao Brasil aquelas pessoas consideradas “indesejadas” pelo estado para que se 

casassem com os colonos e povoassem o Brasil com pessoas brancas. Nesta lista 

estavam prostitutas, órfãs, condenadas por roubo e assassinos. Esse processo de 

colonização que também ocorreu em outros impérios, não ficou reservado somente ao 

Brasil. 

Durante o século XVII, as escravas com o objetivo de sustentarem seus 

senhores, usavam vestimentas que chamavam atenção, expondo boa parte de seus 

corpos para aqueles que passavam pelas ruas. Esse comportamento visto pelo 

governador da capitania de Minas Gerais como impróprio tinha como punição a 

expulsão da cidade. (ARAÚJO, EMANUEL apud CAVOUR, RENATA. 2011: 15) 

Com a descoberta do ciclo de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, São 

Paulo passou a enriquecer devido às explorações bandeirantes. O difícil acesso até São 

Paulo tornava a cidade um grande refugio para fugitivos da justiça. Devido também a 

descoberta de ouro em Cuiabá, São Paulo passou a ser uma cidade de transição e 

passagem para aqueles que buscavam a sorte nas minas de ouro. 

Nisso temos o surgimento das primeiras casas de prostituição em São Paulo. As 

punições para os que gerenciavam este tipo de estabelecimento era a remoção para 

lugares até então inabitáveis e inóspitos para contribuir com o aumento de população e 

expansão do território do império que até então se concentrava no Rio, SP, MG e 

Salvador. No Rio de Janeiro, por sua vez, a partir da chegada da corte no Brasil, a 

prostituição tomou rumos diferentes, uma vez que as prostitutas da capital eram 

mulheres brancas europeias originárias de Açores e da França (ABREU, 1984). 
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Um dos fatores contribuintes para a prostituição da época e adiante foi o fato, 

que ainda pode ser refletido no cenário dos dias de hoje, do desemprego, somado às 

restrições impostas às mulheres em certas profissões. Nessa situação, a única condição 

de gerar renda era a prostituição. O perfil das prostitutas cariocas possuía características 

econômicas, sociais e culturais diferentes. Segundo Priore, as prostitutas podiam ser 

dividias em três categorias, as de sobrados, que eram mantidas em grandes casas e eram 

sustentadas por burgueses, fazendeiros e políticos; as que trabalhavam em hotéis e casas 

de costura que costumavam frequentar praças, mercados e avenidas importantes a 

espera de clientes e, por último, as prostitutas que eram moradoras de casebres e 

cortiços (PRIORE, 2011).  

Essa divisão de certa forma, ainda pode ser vista atualmente, pois, existem as 

prostitutas de luxo ou acompanhantes que se dividem em grandes casas, boates e flats 

mantidos em áreas nobres como na zona sul; as prostitutas do centro do Rio de Janeiro e 

Niterói que variam entre aluguéis de pequenos apartamentos divididos e programas que 

são feitos em motéis perto da região; e as prostitutas de rua, que enfrentam os maiores 

perigos, possuem um nível aquisitivo mais baixo comparado as outras e estão sujeitas a 

qualquer tipo de negócio. 

Os bordéis de antigamente também possuem as características das casas atuais. 

Eram locais destinados àqueles que procuravam uma fuga da sociedade, um local de 

lazer e de satisfação sexual, um local que por ser considerado clandestino era ponto de 

encontro para conversas e acordos políticos em segredo, mediante a música alegre e 

mulheres dispostas a sexo por dinheiro (PRIORE, 2011). No final do século XIX e 

início do século XX, os bordéis ganharam maior proporção na sociedade brasileira, 

grandes bordéis e zonas de meretrício eram frequentadas por diversas classes sociais, 

gerando uma rede de sociabilidade frequentada por músicos, artistas, prostitutas de 

diversas nacionalidades, garçons, clientes e etc. 

Segundo Silva (2012), no Rio de Janeiro, na metade do século XIX, a 

prostituição de luxo já era localizada em grande parte no centro do Rio de Janeiro, como 

nas ruas do Passeio, Gonçalves Dias, e também nas áreas do Catete, Botafogo e Jardim 

Botânico. Essas casas de luxo, além de serem locais de socialização, também eram 

conhecidas por serem locais de iniciação sexual dos jovens que eram levados por seus 

familiares para saciarem seus desejos sexuais, pois, uma vez casados não poderiam ter 

impulsos sexuais extravagantes com suas esposas. (RAGO, 2008). 
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Considerando a dimensão das moralidades envolvidas, podemos dizer que as 

prostitutas antigamente eram vistas como resistentes aos valores impostos pela 

sociedade à ideia de mulheres fracas e submissas, pelo contrário, elas foram as 

precursoras da luta contra os códigos de comportamentos estabelecidos. “A prostituição 

deve ser vista como um espaço efetivo de resistência ao ideal da mulher frágil e 

submissa” (ENGEL, 2004). 

A situação no século XX muda com os grandes ciclos migratórios. Crises, 

guerras e desemprego fortalecem a repressão e a diminuição do comércio sexual. O 

fechamento da zona do Mangue e o encerramento das atividades na Lapa ocorreram no 

ano de 1942, em pleno governo Vargas. A partir de 1950, o mangue foi reaberto e 

experienciou uma nova rotina conhecida como República do Mangue, um período em 

que as prostitutas tinham o poder de escolha para eleger as administradoras das casas e 

bordéis (LEITE, 2005). Os anos que estavam por vir marcaram o avanço na política 

abolicionista brasileira. Com a assinatura do Brasil na convenção de Lake Success, o 

Brasil passa a se tornar um país que busca reprimir o trafico de pessoas e o lenocínio.  

(ABREU, 1984).  

Os anos seguintes marcaram também o início do processo pela luta dos direitos 

civis das prostitutas. Em 1987 ocorre o primeiro Encontro Nacional das Prostitutas no 

Rio de Janeiro, no qual abordava o lugar das prostitutas na sociedade e reivindicava 

seus direitos. A partir do encontro foi criada a Rede Brasileira de Prostitutas, que 

promove eventos da categoria e ajuda a capacitar associações por todo o Brasil e a 

formular políticas públicas com órgãos governamentais para a obtenção de 

reconhecimento legal da profissão. 

As associações e redes ajudaram a promover diversas campanhas políticas e 

sociais em prol das prostitutas, como as campanhas de prevenção a AIDS e DST, e 

também os projetos de lei que pretendem tornar a atividade sexual legalizada. Apesar do 

Brasil não considerar a prostituição ilegal, a prática de tráfico de mulheres, manter casas 

e promover trânsito de mulheres entre fronteiras são considerados crimes. 

Através dos anos, o espaço das prostitutas vem aumentando e cada vez mais elas 

ganham liberdade para exercer a profissão. Logo adiante mostrarei como as prostitutas 

acompanhantes de luxo se utilizam da ferramenta digital para exercer a profissão. 

Mesmo que ainda a legislação não seja completamente repressiva com a atividade, elas 
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ainda passam a manter um nível de sigilo e precaução, exercendo a atividade as 

margens da sociedade apesar de todos os avanços feitos através dos últimos séculos. 

 

1.2 OS ANÚNCIOS DIGITAIS:  UMA NOVA FORMA DE 

GERENCIAMENTO 

É possível dizer que, na nossa sociedade, a prostituição tem sido associada a um 

estigma de caráter moral ou moralista como sendo uma atividade tida como  “desviante” 

e “ilegal”. Nesse sentido, também é possível afirmar que a organização da atividade 

atraiu pessoas que buscam a exploração daquelas que a exercem, vulgos cafetões e 

madames. Anteriormente, a prostituição era vista pela perspectiva da psicologia como 

um fator patológico ou clínico, o que não permitia uma maior leitura e análise social da 

população acerca do tema, gerando dessa forma, preconceitos e uma má reputação para 

aqueles que estavam envolvidos neste cenário. 

Embora não tenha pesquisado isso de forma sistemática, considero que hoje em 

dia é possível perceber que uma visão geral ou dominante sobre a prostituição ainda 

continua de certa maneira enraizada na sociedade como algo proibido e, portanto, 

marginalizado. Percebe-se uma noção geral que, mesmo sem a condenar moralmente, 

localiza sua explicação no argumento de que somente pessoas com sérios problemas 

financeiros ou familiares estariam sujeitas a realizarem tal atividade. Aproveitando-se 

desses fatores, cafetões e madames eram e ainda são conhecidos como os principais 

gerenciadores desse esquema comercial, formando redes nos grandes centros comerciais 

que geram grandes lucros para as casas de show e outros negócios vinculados à 

atividade sexual, como motéis ou locadoras de apartamentos destinados a serem 

alugados para as acompanhantes.  

Anteriormente esta função era conhecida popularmente por ser vinculada a ex-

policiais e membros corruptos das corporações que, por conhecerem como aconteciam 

as atividades, acabavam vendo uma oportunidade de gerenciar e explorar um negócio 

que gera e movimenta um grande capital nas grandes cidades. Durante o período em que 

o Brasil procurou combater a prostituição através de um sistema higienista aplicado 

primeiramente na Europa, as sanções impostas as prostitutas tanto em questões 

sanitárias como as de comportamento social, demandavam que as prostitutas dispostas a 
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se submeterem a essa linha de controle regulamentarista seguissem a norma de se 

manterem distantes a bairros próximos a escolas, igrejas, internatos e bairros 

residenciais. (RAGO, 1997) 

A luta em manter as ruas limpas de possíveis doenças e libertinagens fazia com 

que as mulheres não fizessem parte do meretrício regulamentado, por medo de serem 

estigmatizadas pelo seu registro de prostituta. Dessa maneira, as prostitutas iam às ruas 

onde eram abordadas por cafétões e cafetinas, tornando-se vítimas e reféns, pois os 

cafetões tinham o direito de vendê-las, trocá-las e explora-las da maneira em que 

quisessem para agradar a clientela, conforme cita Lagenest (1975) em sua obra 

“Mulheres em leilão: um estudo da prostituição no Brasil”.  

Como mencionei, as pessoas que operavam como cafetões eram ex-policiais ou 

também malandros que conheciam o mundo das ruas, e as madames como 

gerenciadoras de grandes boates e pensões que controlavam certo ponto comercial onde 

a circulação de pessoas atraía a prostituição, assumindo pontos de rua e demarcando 

território1. Entretanto, atualmente esse contexto vem mudando ao longo dos tempos, 

sendo que as prostitutas de rua e as que trabalham em privês estão trabalhando sozinhas. 

Durante minhas idas a campo perguntei as minhas entrevistadas se elas eram 

gerenciadas por algum tipo de cafetão ou madame. Pude perceber em suas falas e 

reações que não e que elas tinham um certo orgulho de gerarem sua própria renda de 

forma autônoma, sem dependência de um patrão ou chefe. Ao mesmo tempo, percebi a 

reação negativa ao perguntar se existia uma pessoa que comandava a atividade sexual 

do edifício ou dos próprios apartamentos em que elas frequentavam. 

Minha interpretação sobre esse tópico dos cafetões e madames salientou minha 

percepção sobre o próprio gerenciamento de seus anúncios, pois, na minha leitura, a não 

dependência de um chefe fazia com que elas fossem donas do próprio destino e de suas 

vidas, pois elas trabalham de forma autônoma, completamente independente prestando 

um serviço sexual como qualquer outro serviço envolvendo uma transação comercial.  

Seguindo esta lógica os sites de anúncios como o vivalocal.com e 

photoacompanhantes.com e os próprios sites destinados a agências, funcionam como 

facilitadores deste comércio e, de certa forma, também estão vinculados a pessoas que 
                                                           
1 Ver por exemplo https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ex-policiais-sao-presos-por-envolvimento-em-
esquema-de-extorsao-de-prostitutas-em-niteroi-13433025 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ex-policiais-sao-presos-por-envolvimento-em-esquema-de-extorsao-de-prostitutas-em-niteroi-13433025
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ex-policiais-sao-presos-por-envolvimento-em-esquema-de-extorsao-de-prostitutas-em-niteroi-13433025
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já conhecem essa rede de negócios, dando uma enorme oportunidade de propagação de 

seus anúncios por toda a web. Aqueles que procuram sexo com uma acompanhante têm 

através destes sites uma variada camada de escolhas e filtros que podem ser alterados de 

acordo com sua preferência, se gostam de loiras, morenas, orientais, o local onde 

querem ser atendidos e suas preferências e modalidades sexuais que desejam. 

A partir dessa escolha feita por quem procura determinado serviço, conseguir 

um agendamento é relativamente fácil. Podemos dizer que o que antes era feito nas 

“escuras”, hoje em dia está disponível em um veículo digital que facilita, tanto para 

quem procura os serviços quanto para aqueles que querem oferecer o serviço sexual.  

Atualmente, ferramentas como o Whatsapp são essenciais para quem atua neste 

meio. Durante uma das minhas entrevistas, pude checar como é o movimento de 

mensagens nos smartphones de uma das acompanhantes entrevistadas. Eram diversas 

conversas, provavelmente mais de trezentas caixas de conversa, números de 

determinados lugares do país e até do exterior, turistas querendo diversão, empresários 

em viagens de negócios e homens casados que após um dia cansativo de trabalho 

queriam descansar, algo que, segundos as acompanhantes, é o mais comum. Era em 

grande maioria através dessa ferramenta que eram feitos os agendamentos.  

 

1.3 A INFLUENCIA DE UM BOM TD: O FÓRUM X 

Durante minha pesquisa inicial me deparei com o forumx, um fórum de 

mensagens destinado ao público adulto em que vários usuários discutem seus “relatos” 

de programas feitos com as acompanhantes e assim comparam o melhor custo benefício 

e podem ter uma melhor percepção das garotas antes de realizarem o chamado TD – o 

Test Drive. Esse fórum é a base de informações dos usuários frequentes de serviços de 

acompanhantes no Rio de Janeiro e no Brasil de forma geral, mas pude perceber que a 

maioria dos usuários se encontra na região sudeste entre São Paulo e Rio.  

O fórum a princípio serve como ponto de encontro dos frequentadores de casas, 

boates, privês e homens que realizam programas com acompanhantes em todo o Rio de 

Janeiro. A moderação do fórum estipula um padrão de postagem em relação aos 

chamados TD’s Test Drives (Relatos de uma transa ocorrida), que se baseia no nome da 



24 
 

acompanhante, avaliação final do TD negativa ou positiva, custo, tempo, forma de 

pagamento e as modalidades em que a garota de programa oferece. 

 

 

 

Em um dos posts de introdução de um moderador do fórum, é deixado claro as 

intenções do fórum, no qual o moderador cita que a intenção do fórum é mais do que ser 

um fórum de relatos, “Um clube do Bolinha”, mas sim, um fórum onde homens e 

mulheres possam participar e interagir na troca de informações e socializar entre 

“pessoas de boa índole” que agregam valor ao fórum, a valorização das garotas e a 

escolha do modo de vida dos usuários, ”tirando o preconceito em que a sociedade impõe 

à aqueles que usufruem de tais serviços”. 

Uma das seções do fórum é o tópico de entrevistas que os moderadores realizam 

com as acompanhantes, chamado de Linha Direta. As entrevistas tentam de forma sutil 

mostrar o lado humano das garotas fora da profissão para que os foristas possam 

conhecer como é o dia das garotas e suas histórias e curiosidades sobre a vida na 

profissão. Todas as entrevistas são feitas por um moderador que age como repórter do 

fórum em pequenas entrevistas com as acompanhantes “famosas”. O entrevistador deixa 

claro em um de seus posts que nenhuma das garotas precisou pagar através de dinheiro 

ou sexo para realizar a entrevista para a equipe da administração. 
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É importante mencionar que quanto maior a evidência e reputação nestes fóruns, 

maior é a publicidade do serviço da garota, o que acaba elevando o padrão da 

acompanhante e a tornando uma “personalidade” nesse meio. O que também aumenta 

sua taxa de serviço e o nível do serviço prestado, e que, por sua vez, também gera a 

preocupação de manter um padrão elevado. 

A intenção das entrevistas seria uma tentativa de valorização das garotas de 

programa e as colocar em um maior patamar na profissão. Segue aqui parte do post em 

que o entrevistador cita os motivos das entrevistas:  

“A entrevista é gratuita e é uma forma de valorizar as garotas que 

enxergamos potencial e são muito requisitadas. Nosso intuito não é 

cobrar um centavo sequer nem receber algo por qualquer entrevista, 

mas sim de entreter com conteúdo de qualidade para elas e os 

foristas.” 

 

Seguindo a ideia de reputação das garotas, os relatos possuem o poder de elevar 

a carreira de maneira considerável. Entretanto, um TD negativo pode gerar 

consequências negativas para a carreira e a reputação das garotas. Por isso o fórum 

tenta, ao máximo, manter um padrão de comportamento e de postagem para que não 

seja feita nenhuma injustiça com as acompanhantes. O anonimato que a internet 

proporciona permite que todos possam escrever aquilo que pensam, entretanto, o fórum 

busca passar aos usuários que todos os TDs possuem um peso, e na hora de realizar uma 

avaliação é preciso ser ponderado e ter bom senso em cada post. Existe espaço para 

crítica, mas é preciso ser construtivo e de maneira nenhuma ofender os serviços das 

acompanhantes, conforme orientações do moderador. 

As palavras de um dos moderados sobre a relação do usuário do fórum e seus 

TDs acerca das acompanhantes vão nesse sentido: 

“Não toleramos de forma algum qualquer forista que venha a impor 

seu preço a alguma garota alegando sentir-se injustiçado por não 

poder pagar o atendimento dela, dizendo que está caro, pois o sexo 

pago é uma troca de serviços onde ela determina seu valor no mercado 

e aquele que tiver condições financeiras e vontade de conhecer seu 

trabalho, paga. É um contrato estabelecido onde ambas as partes 

ganham o que procuram. Ninguém deve impor e se achar dono do 

serviço delas por ser cliente e principalmente por ser forista. Não se 

deve usar o Fórum como motivo de ter privilégios e ameaça as 

garotas. Elas cobram o quanto acham que devem cobrar e paga quem 

quer e quem pode.” 
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Tenho percebido que os fóruns menos acessados aproveitam-se desses dilemas 

para agir de maneira que pode ser vista como desleal, gerando boatos e calunias sobre as 

entrevistas e dessa maneira tentando sujar a reputação do fórum. Surge então uma 

tensão ou rivalidade, pois algumas garotas e usuários se manifestam contra isso em 

alguns posts: 

 

por Jujumaromba » 06/09/2015 

Certamente essa questão de falar que as meninas que foram 

entrevistadas recebem ou fazem sexo de graça veem de indivíduos 

invejosos e provavelmente não tem muita ocupação, já que perde seu 

tempo em fazer fofoca e calúnia!  

Eu absolutamente nunca fui abordada para receber ou tão pouco fazer 

sexo em troca da entrevista...  

Como foi dito acima o diferencial do Forumx é exatamente a questão 

onde as meninas participam e interagem, beijoooos 

 

 

Outro relato de uma acompanhante sobre os boatos gerados acerca das entrevistas: 

 

Nanda.pimenta » 06/09/2015 

Tô cansada de ouvir a pergunta : 

Pra quem você deu pra ter a entrevista no fórum X e Ter seu nome em 

destaque?  

Sabe o que eu respondo...  

-Dei pra todos os meus clientes!  

Isso mesmo, quem fez a Nanda ter nome e prestígio foram todos os 

meus clientes que fizeram TD, e me indicaram para outros clientes. 

Meu trabalho e minhas características são responsáveis pela Nanda 

existir, mas sem meus clientes queridos nada disso seria possível. Da 

mesma forma funciona o fórum. Ele funciona graças aos 

organizadores, mas se não fossem os foristas e as garotas nada disso 

teria sentido.  

As pessoas que falam que o fórum só existe graças a troca de favores 

não entende a palavra chave que funciona por trás de toda marca de 

prestígio que é CONFIANÇA.  

Desde que conheço o fórum X, todos os envolvidos na administração 

têm a preocupação em NÃO deixar que garotas troquem programas de 

graça por TD, ou qualquer outra forma de destaque no site.  

Isso demonstra preocupação com a credibilidade da marca Fórum X.  

Quero deixar bem claro que não ponho a mão no fogo por ninguém, 

nem forista nem garota, apenas estou relatando tudo que observo com 

relação a este fórum.  

Quero aproveitar também a oportunidade pra deixar claro que eu não 

faço programa de graça em troca de favor algum, como já insinuaram 

https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9628
https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8112
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antes. E para agradecer publicamente à todos os meus Pimentões 

(pessoas que saem e gostam da Nanda Pimenta) por todos os TDs e 

comentários carinhosos que fazem pra mim. 

E fazer uma apelo: 

Vamos parar de fazer fofoca e vamos transar!!!! 

Thais Grimald » 15/09/2015 

Em relação a entrevista que dei para o fórum, informo que fui 

CONVIDADA para dar a entrevista e não precisei pagar ou transar 

com alguém para isso. Na minha opinião o que acontece é que o FX 

com suas boas ferramentas e sempre com novidades vem ganhando 

muito destaque nesse ramo e isso gera muita inveja das pessoas que 

não tem a mesma competência para ter uma administração 

transparente como tem o FX. E estou bem à vontade para dizer isso pq 

antigamente sofri uma grande perseguição pelo ex-administrador 

desse fórum que falava mal de mim para outros foristas através de 

MP. Além disso forjava TDs negativos só com o intuito de me 

prejudicar. Até ameaça eu sofri mas o que faço questão de destacar é 

que depois da saída desse administrador. O fundador do FX, me ligou 

me pedindo desculpas por tudo até porque ele não sabia da história 

toda. Eu achei isso de um enorme profissionalismo. Muito legal por 

parte do FX. Os tds negativos que tinham sido forjados foram todos 

retirados. 

O importante é que o Fórum X é referência em relação ao 

entretenimento adulto no Rio de Janeiro! E todo esse crescimento é 

devido a uma administração competente e a uma linguagem que 

facilita a interação entre todos! O Fórum sempre me trouxe muitos 

clientes, inclusive clientes internacionais o FX e bem visto lá fora. E 

sem dúvida nenhuma está muito acima dos seus concorrentes! Não 

tem como comparar!  

 

Além de servir como um espaço de publicidade e propaganda para as garotas, o 

fórum serve também como um espaço digital em que usuários podem se reunir para 

compartilhar informações sobre privês, boates e acompanhantes e também outros 

assuntos como futebol, fitness, cultura, política, música, dicas de vida e outros assuntos.  

O fórum funciona como um espaço de relaxamento e confraternização, como 

citado no capítulo sobre o desenvolvimento da prostituição no Brasil, semelhante, 

podemos pensar, com as casas de prostituição que eram um local de socialização. 

Apesar de antigamente as casas funcionarem dessa maneira, hoje em dia a forma em 

que a prostituição é determinada faz com que haja menos contato entre os integrantes 

dessa rede, o contato direto é entre acompanhante e quem contrata seus serviços.  

O fórum faz o papel de interlocutor e espaço de compartilhamento de 

experiências e trocas de ideias, além de estar vinculado com a atividade sexual, que 

https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9625


28 
 

mantem suas próprias regras e formas de interação. Relacionando a ideia de Rago 

(2008) em que as zonas de meretrício funcionavam com códigos, leis e práticas próprias 

que funcionam até hoje, transformando-as em espaço de interação social, entendo que 

isso também é aplicável para o ambiente digital em que o fórum funciona, já que neles 

são criadas amizades e eventos de encontros são feitos a partir destas interações. 

Alguns relatos de usuários acerca do funcionamento do fórum:  

 

Morenorj » 07/09/2015 

Tenho o fórum como uma leitura diária onde me divirto com os TD e 

leio com atenção as entrevistas e pude também fazer alguns amigos 

algo que parecia ser inacreditável. 

Imagino como deve ser difícil manter essa estrutura em 

funcionamento e parabenizo aos administradores por tal feito não sou 

usuário do facebook mais sou forum X de carteirinha por encontrar 

pessoas que compartilham das coisas boas da vida sem demagogia. 

Parabéns e sucesso não só aos administradores quanto aos foristas e 

garotas que compreendem a seriedade deste espaço e o utilizam da 

melhor forma possível. 

 

Encontrei também relatos de como o fórum proporciona redes de amizade e de 

profissão. Uma das acompanhantes, que se mantem ativa no fórum, relata, por exemplo, 

como o fórum influenciou seu reconhecimento com clientes:  

 

KAINAN » 08/09/2015 

Só quem está nos bastidores sabe como aé difícil manter um império e 

que as vezes é preciso sujar as mãos e rasgar o verbo, mas eu tenho 

ciência que não foi se desfazendo das GPS e nem limitando nosso 

espaço que o Forum X cresceu e se tornou o que é hoje. Quem era a 

Kainan a 6 meses a trás? Do dia pra noite eu nasci, em dia de vento e 

chuva como hoje o Fórum X promoveu o evento que me apresentou e 

muitas outras meninas, que se mostraram naquele fim de ano. E hoje 

temos espaço pra reconhecimento do nosso trabalho. 

Eu levei um tempo pra aprender lidar com as pessoas desse meio e 

confesso que ainda estou aprendendo, fiz muita burrada também, mas 

sempre que procurei apoio eu encontrei, tive o Lugger, a Raquel Rosa 

e o próprio #fundador que desde sempre se mostrou receptivo e 

disposto a me ajudar no que fosse seu alcance, assim como tenho 

certeza que acontece com outras gurias, porque muitas já disseram. 

Hoje, eu vejo como é importante você se pronunciar, momento de 

muita gente entender que é um jogo, que tem regras, tem pressão, tem 

obstáculos, tem bônus. Mas uma hora vai dar gamer over. 

Quanto, à questão de dizerem que as entrevista serem compradas, 

https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8785
https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10423
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status serem de aprecio pessoal , é importante ressaltar que quem não 

conquista não acredita no mérito dos outros. 

 

Outros dois relatos de acompanhantes sobre como o fórum proporciona uma 

melhor rede de conexão entre acompanhantes e clientes me pareceram significativos: 

 

IsabelaSchultz » 07/09/2015 

Raist, vc tem minha anuência. O texto é bem claro e positivo. 

Parabenizo o crescimento do Fórum X, sinto que vocês estão criando 

um ambiente melhor tanto para forista quanto para as meninas. Isso 

humaniza mais, e foge do estigma que os fóruns têm. Um abraço! 

Carolina Montenegro » 08/09/2015 

Olá ... Tb venho deixar registrado p meu agradecimento pvcs do Fx ! 

O site é Mto bacana e as pessoas q trabalham nele são uns 

amores.Sempre me trataram bem,além de atenciosos e solícitos ! 

Ainda dou uns moles na hora de postar ,mas Tô aprendendo !Heheh ... 

Principalmente a calar- me Qdo tenho enorme vontade de colocar a 

boca no trombone ! Kkk ... Agora,tem uma coisinha aqui na ponta da 

minha língua querendo ser pronunciada ... Desculpa,mas n aguentei ... 

Foi isso msm q eu vi produção ?O fundador do Fx N tem nenhum TD 

?ahuahuahuahu ... Morri !!! 

Beijos !!!! 

 

Apesar do fórum X ser relativamente novo e ter apenas três anos de criação, 

conta com um número de acessos muito alto, e com um grande número de visitantes e 

usuários cadastrados. Isso demonstra que cada vez mais cresce o interesse pela a 

atividade sexual paga, isto pode estar relacionado com alguns fatores como a maior 

facilidade em obter tal serviço e uma mente mais aberta a essa atividade que era 

considerada tabu até pouco tempo, mas que, ao mesmo tempo, ainda é vista de maneira 

negativa por parte da sociedade.  

https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8077
https://forumx.com.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10496
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1.4 O FÓRUM COMO LUGAR 

Ao estudar o fórum como objeto de pesquisa surgem outras implicações que 

devem ser consideradas nas discussões sobre se o espaço digital também é um lugar e, 

se nesse lugar, pode ser estudado determinado assunto de interesse do pesquisador. 

Alguns autores demonstram que uma etnografia não é capaz de ocorrer no ciberespaço, 

“o deslocamento, o estranhamento e o ‘ir a campo’ tão decisivos na formação do olhar 

interpretativo pareciam ter se esvaído frente a uma possível dissolução espaço-temporal 

advinda das tecnologias de comunicação e informação” (FRAGOSO, RECUERO E 

AMARAL, 2011, p. 171). 

Mitshuishi (2007), White (2002), Basset e O’Riordan (2002) questionam se a 

Internet deve ser investigada como um “lugar habitável” ou se simplesmente se trata de 

um meio de comunicação textual. Estes autores percebem que boa parte das pesquisas 
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produzidas até hoje tem influências das primeiras abordagens que já retratavam a 

Internet como um lócus comunitário (MITSUISHI, 2007). 

No meu caso, entendi que o fórum por mim analisado seria uma rede coletiva de 

troca de informações e sociabilização. Diante a esse contexto, interpretei que a partir 

dele muitos dados poderiam ser construídos, atendendo ao perfil das mulheres quanto 

aos comentários de clientes, entre outros aspectos. De todo modo, também decidi que 

seria importante estabelecer no campo relações face a face, como citarei no capítulo 3. 

Acerca do maior interesse e procura pelos serviços prestados pelas 

acompanhantes, procuro entender esse maior crescimento e procura através do estudo de 

Becker sobre os desvios sociais de comportamento (BECKER, 1963). Para Becker os 

comportamentos sociais não são possíveis de serem explicados através de esquemas 

rigidamente estabelecidos, segundos papéis sociais estereotipados, mas antes pela 

interação entre sujeitos. O comportamento dos indivíduos só é possível de ser entendido 

a partir das interpretações que cada um faz dos mecanismos de interação social em que 

se encontra envolvido, através dos quais são definidas regras informais e códigos de 

comportamento. No meu caso, estou atento a como as interações entre prostitutas e 

acompanhantes desenham esse campo da prostituição, que não pode ser apenas 

caracterizado pelo suposto desvio desse último grupo.    

Os motivos pelos quais os homens casados em sua grande maioria procuram 

acompanhantes podem estar vinculados à concepção de Becker sobre regras e quebra de 

regras entre os grupos desviantes, fugir do casamento pode ser uma quebra de regra do 

padrão imposto pela sociedade. Isto pode se relacionar tanto para as acompanhantes, 

quanto para seus clientes, pois, os grupos desviantes podem fazer suas próprias regras e 

conviver com elas, como dito anteriormente por Becker, inclusive, aceitando sua 

diferença perante a sociedade e aceitando sua igualdade perante os componentes de seu 

próprio grupo. As garotas de programa podem assumir essa diferença de outsider 

perante a sociedade e decidir optar por esta vida. – “…alguns desviantes (homossexuais 

e viciados em drogas dão bons exemplos) desenvolvem ideologias completas para 

explicar por que estão certos e os que desaprovam e punem estão errados” –

 (BECKER, 2008, p. 16). 
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1.5 A INSERÇÃO NO CAMPO 

Depois de ter realizado uma pesquisa digital e começar a me familiarizar sobre 

como funciona e é operada essa rede de prostituição na cidade do Rio de Janeiro, me 

voltei para a pesquisa no centro de Niterói, identificarei o edifício como edifício Central 

Niterói, para manter o anonimato dos envolvidos nas atividades comerciais que ocorrem 

no edifício. Meu objetivo era contextualizar a realidade das mulheres que vivem nesta 

profissão e trabalham naquele prédio, onde encaram desafios diários que a profissão 

impõe, com o intuito de complementarem suas rendas de maneira autossuficiente. 

Eu me indagava e queria conhecer os motivos de cada pessoa que iria abordar 

para terem adotado e escolhido essa profissão. Queria conhecer também os detalhes dos 

lugares e do espaço para entender como um grupo que atua em todos os grandes centros 

do Brasil, se organizava e funcionava em um espaço circunscrito como um prédio. 

Apesar de sabermos que as prostitutas existem nos grandes centros comerciais, até 

porque a atividade de muitas delas é visível, outras atuam como um movimento em 

sintonia com os padrões que sofrem outros grupos sociais que são apagados da 

paisagem urbana. 

As prostitutas de Niterói podem ser elas as acompanhantes de alto nível, as de 

boates e casas noturnas ou as de ruas, antes confinadas nas periferias das cidades, hoje 

no caso de Niterói, elas estão inseridas na própria selva de pedra, entretanto, distantes 

dos valores que a urbanidade moderna deseja espelhar. Como os camelôs e outros 

grupos que atuam na marginalidade, elas estão inseridas em espaços segregados e vivem 

moralmente as margens dos padrões em que a sociedade impõe.  

Como exemplo a esta ideia, FELDMAN (1989, p.19) diz que a sobreposição das 

funções de trabalho e moradia no interior dos estabelecimentos definem limites rígidos 

impostos às mulheres prostitutas de uso do espaço público, caracterizando os territórios 

de prostituição enquanto espaços de exclusão. O nível de controle da prostituição é 

consequentemente um nível de inserção urbana. 

Bourdieu (1999) afirma que o espaço habitado, ou apropriado, funciona como 

uma espécie de simbolização espontânea do espaço social. Portanto, o direito à cidade 

possui uma relação direta com o domínio de seu corpo, da composição de sua 

identidade e de seu poder de pertencimento urbano. Dessa forma pude imaginar a 

extrema importância no local que convivemos, trabalhamos ou habitamos para a 
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constituição de nossa personalidade, ou na construção da própria visão que temos do 

mundo ou de nós mesmos. 

Dessa maneira, era preciso adentrar a campo e obter um olhar de fora para 

dentro e saber como gira esse mundo. Procurei através dos sites contatos com 

acompanhantes que estivessem dispostas a serem entrevistadas. Algumas a princípio se 

mostraram precavidas e com cautela, talvez por medo e não saber o que era exatamente 

que eu queria. Procurei explicar que era para uma pesquisa da universidade para 

conclusão de curso. A maioria das garotas com que consegui manter contato via 

Whatsapp toparam me receber em seus apartamentos no edifício nos seus horários 

vagos para a realização da entrevista. 

 Com a maior simpatia possível fui recebido por essas garotas em dias e etapas 

diferentes da pesquisa. Cada vez eu me aproximava mais e conseguia encontrar métodos 

que facilitaram minha percepção de seus dias. Essa já foi a minha maior surpresa, o 

nível de simpatia delas me chamou a atenção, por eu ter previamente uma visão fechada 

e não conhecer, imaginava que seria algo estranho e constrangedor para mim e para 

elas. No entanto, a facilidade na abordagem que elas permitiam facilitou bastante as 

entrevistas e as conversações que tive com elas. Talvez por lidarem com clientes todos 

os dias, a maioria das garotas se mostrou bastante comunicativa e aberta a revelarem 

tudo o que eu buscava saber. 

Durante o ultimo semestre de 2017, me concentrei somente em realizar as 

entrevistas e observar o ambiente em que as garotas estavam inseridas. A princípio 

utilizei as anotações em meu caderno de campo e fui gerando relatórios que fui 

conversando com minha orientadora. A partir disso, passei a elaborar padrões de 

perguntas para a entrevista, e comecei a utilizar dispositivos de áudio para a gravação, o 

qual facilitava a apreensão de tonalidades vocais e reações que talvez em minhas notas 

fossem esquecidas ou passassem despercebidas. 

Por mais que as garotas fossem abertas a serem entrevistadas e revelarem o que 

acontece nos bastidores dessa rede de prostituição do edifício Central Niterói, 

infelizmente não obtive muitas fotos que pudessem ser usadas. Por motivos de 

privacidade e de segurança as mesmas não deixaram a realização das fotos dos 

apartamentos, apesar de elas saberem que eu era estudante da UFF, elas estavam sempre 

com a “guarda fechada”, talvez por temerem batidas de polícia e curiosos indesejados. 
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Durante todo este processo de pesquisa e de entrevistas procurei usar de uma 

metodologia que se baseasse em uma concepção de diálogo. Nisto me ajudou 

novamente a obra de Freire (1970), na qual as pessoas que buscam um diálogo podem 

ampliar seu poder de captação e compreensão do mundo, não somente como uma 

realidade estática pré modulada, mas sim como uma realidade processual, em constante 

transformação.  

Era necessário através das entrevistas encontrar formas de que todos os grupos 

sociais, podendo eles serem os mais distintos, mostrarem sua capacidade de inteligência 

cultural, apresentando assim suas próprias maneiras de perceber a situação em que se 

encontram, suas formas de vivenciar experiências e de produzir conhecimentos, 

segundo a ideia de Flecha (1997). 

Os diferentes modos de agir, ser e pensar apresentados por estes sujeitos são 

influenciados de certa maneira, pelas relações sociais em que eles se envolvem. Ao 

interagir com o sujeito e compreender o ser humano em sua especificidade é necessário 

situá-lo em um constante processo de expressão e criação de realidade social, conhecer 

suas linguagens e seus textos, de acordo com Freire (1970). 

Segundo Freire, o pesquisador que busca coerência com a prática educativa 

dialógica precisa reconhecer seus participantes da pesquisa como indivíduos com 

capacidade de produzir cultura e conhecimento em suas relações com o mundo e com os 

outros. Freire diz que não deve se tomar o ser humano como objeto de investigação, 

mas sim seu pensamento e linguagem referidos à realidade, seus níveis de percepção da 

realidade e sua visão de mundo. 

Dessa maneira procurei através das entrevistas utilizando estes métodos citados 

acima, desenvolver e entender a percepção das garotas do edifício Central Niterói sobre 

- O modo como as garotas prestam serviços sexuais no centro de Niterói e no 

edifício Central Niterói (organização do trabalho, tanto nos privês como nas 

casas/boates como nas ruas). 

- A percepção das garotas sobre os desafios, problemas e relatos acerca da 

profissão.  

- Destaque a importância sócio-econômica e cultural das garotas. 
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Como disse, a minha escolha por realizar entrevistas foi baseada na tentativa de 

instaurar um diálogo. O ato de entrevistar é visto como um encontro de sujeitos que 

buscam entender o mundo e refletir suas realidades, a entrevista é uma situação de 

interação que permite um encontro de subjetividades. 

A interação entre entrevistado e entrevistador não é marcada somente pelo 

espaço físico-espacial, deve haver um certo balanço entre os envolvidos, é necessário 

que os participantes dessa entrevista possuam a capacidade de se reconhecerem como 

sujeitos e estejam dispostos a debater com clareza. “Os sentidos são criados na 

interlocução e dependem da situação experienciada, dos horizontes espaciais ocupados 

pelo pesquisador e pelo entrevistado. As enunciações acontecidas dependem da situação 

concreta em que se realizam, da relação que se estabelece entre os interlocutores, 

depende de com quem se fala” (FREITAS, 2002, p.29). 

Somado a necessidade de registro do conteúdo das entrevistas, é preciso também 

registrar como foram estabelecidos os contatos entre os envolvidos, a forma de como fui 

recebido pelas entrevistadas, o local em que a entrevista foi realizada, o grau de 

disponibilidade para a concessão de depoimentos, os sinais corporais como gestos, 

risadas e tom de voz, pois tudo isso é significativo para a interpretação dos dados 

obtidos. (DUARTE, 2002). 

Portanto, no próximo capitulo procuro descrever o contexto em que se deu a 

realização de nossos encontros. As visitas ocorreram na maioria das vezes no período 

vespertino entre as 15, 16 horas no apartamento em que as garotas trabalhavam. Nessas 

entrevistas fui recebido muito bem e deixei claro em que suas identidades seriam 

preservadas e que não revelaria de modo nenhum seus nomes. 
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2. RELATOS DE CAMPO 

2.1 O ESTIGMA DA PROFISSÃO 

Um dos motivos que me incentivou a escolher esse tema para a monografia foi o 

interesse na questão proposta por Goffman sobre o estigma na atividade desenvolvida 

pelas garotas de programa. Segundo Goffman, o estigma seria algo depreciativo 

direcionado a determinados indivíduos por conta de características que as tornam 

totalizadora, e que se torna estereotipado em como as pessoas devem ser e agir. 

Sendo assim, o estigma é permeado pela sociedade nas relações entre pessoas, 

um embate entre as pessoas consideradas “normais” e as “anormais, ou diferentes”. O 

estigma é estabelecido a partir de uma característica na qual os indivíduos passam a ser 

identificados por ela através de estereótipos em todas as suas ações, sendo vinculados a 

apenas uma identidade. 

Aquelas pessoas que são estigmatizadas pela sociedade, tentam contorcer aquilo 

que foi vinculado e estipulado a elas de certa forma. Com as garotas de programa não é 

diferente, existe um efeito totalizante na identidade do grupo, e os indivíduos desse 

grupo passam a serem identificados por eles a todos os momentos.  

As prostitutas, uso aqui o termo prostitutas justamente para tentar explicar o 

estigma que a palavra trás, passam por uma tentativa de confrontar esse estigma, quando 

adotam nomenclaturas como acompanhantes, garotas de programa e profissionais do 

sexo, tentando se desvincular da ideia negativa associada social, cultural e moralmente 

ao termo prostituta.  

Dessa maneira, também é possível observar que o estigma vinculado à 

prostituição está presente em nosso cotidiano. Como afirma Rago, a mulher prostituta 

ainda é vista pela percepção geral da sociedade como um tema fantasma, onde está 

presente mais na imaginação do que nas próprias relações do dia-a-dia. Portanto, 

estigmas são criados e acabam sendo vinculados a discursos que estigmatizam as 

prostitutas e as fazem parte da vitimização e do desvio comportamental. Rago cita em 

sua entrevista para a sétima edição da Revista Humanidades em Diálogo da USP: 

“A prostituição se torna um fantasma. Por quê? Porque há uma 

redefinição dos lugares sociais e dos papéis da mulher e do homem. A 
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ideia de que a mulher nasceu para ficar em casa prevalece”. (RAGO, 

2015).” 

 

Os motivos por quais as prostitutas optam por trabalhar no comércio sexual são 

baseados em argumentos econômicos, onde algumas mulheres citam dificuldades 

financeiras, falta de oportunidades e emprego e pouco nível educacional. Entretanto, 

esses fatores não podem ser os únicos motivos para a prática da prostituição. A autora 

argentina Maria Dolores Juliano (2002) afirma que a escolha por exercer a prostituição 

como profissão é construída socialmente, e é derivada de significados atribuídos às 

alternativas de vida existentes, significados que surgem a partir de histórias pessoais, 

condicionamento de culturas em que os sujeitos estão inseridos e dos mecanismos nos 

quais os indivíduos constroem sua autoestima. 

O embate entre as categorias estigmatizadas das garotas de programas também 

pode ser justificado, segundo Laura Agustín (2013ª, 2013b) por considerar que o 

estigma que afeta as trabalhadoras do sexo teria um componente diferente de outras 

categorias estigmatizadas, por ter a pretensão de controlar as mulheres separando-as em 

grupos de mulheres boas e más de acordo com seu comportamento sexual. 

Se nos basearmos em Foucault para tratarmos essa questão, cada vez que o 

indivíduo desviante se expõe ele se relaciona a uma identidade específica, na qual é 

marginalizada, assim piorando suas condições de vida. Goffman (1988) menciona que 

poucas pessoas conhecem a atividade laboral exercida pelas prostitutas, dessa maneira, 

elas conseguem exercer suas próprias representações, e encobrir aquilo que as torna 

objeto de discriminação.  

Quando a identidade do estigmatizado é exposta publicamente, cabe aos sujeitos 

lidarem com essa situação, na qual qualquer indivíduo pode sentir-se no direito de 

julga-las. A humilhação social é um fenômeno que surge a partir da invisibilidade 

pública que rebaixa os sujeitos em uma posição social e política. A desigualdade 

política tem como resultado a exclusão de certos âmbitos, o que acaba a influenciar 

pensamentos, ações, afetos e seus corpos. 

Isto novamente pode se relacionar com a ideia de Becker sobre desvios, no qual 

aquelas que possuem uma conduta desviante dos padrões do grupo são desvinculadas do 

mesmo. É também importante ressaltar que, como grupo, mesmo com suas diferenças, 
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podem ser identificados valores e regras que, tidas como fora do padrão dominante, 

definem uma ética particular delas enquanto grupo (Kant de Lima, 1995; Foucault, 

2009.)   

Segue um comentário de uma das entrevistadas chamada Andressa sobre seus 

motivos para entrar na profissão e um confrontamento sobre as mulheres consideradas 

de “família”: 

“... Apesar de a gente estar nesse mundo, não quer dizer que não 

somos pessoas normais, tem muita mulher casada ai que sai com 

homem da outra, se prostitui e trai o marido por um par de sapatos, eu 

pelo menos sustento meu filho e minha família, chego aqui as 9hrs 

bateu 18hrs se não tiver cliente tomo meu banho e volto pra casa, com 

a consciência limpa. “ 

 

A fala evidencia que além das separações internas do grupo, também se produz 

uma diferenciação e oposição com outras mulheres, no sentido não apenas dos hábitos 

ou atividades desenvolvidas, mas de avaliações morais sobre as condutas possíveis. 

Nesse discurso, Andressa e outras entrevistadas se apresentam também como tendo uma 

função social e necessária para a sociedade de modo geral. Como cita Gaspar (1985)  

 
 

“Em relação ao atributo que afirma serem todas iguais, o 

que implica vulgaridade e as totaliza sob o estereótipo de 

prostituta, as garotas apresentam um discurso bastante enfático 

evidenciando a hierarquização existente no interior dessa 

categoria e se opõem a maneira vigorosa aos segmentos 

considerados inferiores, sobre os quais recaem os próprios 

preconceitos.” (Gaspar, 1985;p.119) 

 

 

Como sugere Goffman, os estigmas estão sempre sendo combatidos. Nesse caso, 

as garotas de programa procuram dar legitimidade a seus atos buscando formar 

hierarquizações, baseadas, por vezes, no argumento da necessidade econômica ou 

social, no qual a prostituição seria uma necessidade social para a satisfação de desejos, 

nem mais nem menos legítima do que outras. 

Pude observar através das minhas entrevistadas que a maior causa para assumir a 

prostituição como profissão, no discurso delas, seria devido à falta de dinheiro e de 

oportunidades para garotas com nível de escolaridade baixa. Isso somado com o sistema 
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de competição econômica brasileiro que cada vez se torna mais competitivo, cada vez 

demandando mais qualificações para adentrar no mercado de trabalho. 

“...Olha, eu trabalhando aqui no meu apartamento consigo ganhar 

mais dinheiro do que no salão em que eu trabalhava. Outro emprego? 

A maioria das lojas e empresas querem contratar pessoas com uma 

faculdade e sem filhos, eu ainda estou estudando e tenho filho pra 

cuidar, quem sabe depois... por enquanto aqui eu tenho meu dinheiro e 

não falta, sempre tenho cliente e o horário é flexível. “ 

Em relação à questão econômica, parecem aparecer duas justificativas. Por um 

lado, aquelas garotas que entram na profissão por necessidade, sobrevivência, e, por 

outro, mulheres que escolhem essa profissão para levar um determinado padrão de vida 

considerado alto. Uma das entrevistadas que trabalha em um flat de luxo e uma boate na 

zona sul me relatou, por exemplo, que sua entrada na profissão se deu devido à 

necessidade de manter um padrão que ela já possuía.  

Entretanto, o que a fala citada acima mostra é também o valor a um tipo de 

atividade que habilita as mulheres a trabalhar de forma mais flexível, sem estar 

submetida a outras regras de emprego e, sobretudo, dar contas da vida doméstica e 

familiar. Geralmente a maioria das garotas que pude entrevistar em Niterói trabalha com 

intuito de sustentar a família, filhos e estudos. Pude perceber que todas elas possuem 

grande responsabilidade sobre seus filhos, dão muito valor a serem mães e demonstram 

que são capazes de sustentarem seus filhos igualmente às “mulheres de família”.  

A seguir, procurando dar conta dessas variações e, sobretudo, das 

particularidades das histórias e relatos das garotas por mim entrevistadas, apresento 

parte das entrevistas realizadas.  

 

2.2.  CLARA, 28 ANOS 
 

Durante meu processo de escolha de possíveis entrevistadas busquei englobar 

em minha pesquisa as mais variadas idades possíveis para saber como seriam suas 

percepções e suas visões sobre a prostituição e a atividade que exercem. Encontrei 

minha primeira entrevistada, Clara, por meio do fórum x. Clara era conhecida no Centro 

do Rio de Janeiro e já havia trabalhado em diversos privês cariocas. Decidi enviar uma 

mensagem por Whatsapp a Clara para saber se ela poderia fazer parte das entrevistas. 
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Ela quis saber do que se tratava, eu lhe expliquei que estava fazendo uma pesquisa para 

conclusão de curso, e ela disse que tinha um horário livre numa terça-feira. 

Confirmado o horário me dirigi pela primeira vez até o edifício Central Niterói. 

Estava um pouco apreensivo, mas mesmo assim criei coragem e fui. Afinal de contas 

era algo necessário que eu precisava passar, um olhar de fora para dentro para que a 

pesquisa fosse bem sucedida. Esse contato direto com as entrevistadas para poder 

conhecer e conversar com elas sobre a atividade que ali desempenham.  

Chegando ao local era um dia de sol com o clima ameno, as ruas do centro como 

sempre estavam movimentadas, carros, ônibus, um constante movimento de pessoas e 

muito barulho, uma verdadeira selva de pedra. Cheguei à recepção do edifício e mandei 

uma mensagem para Clara, ela me ligou e falou com uma voz muita baixa, muito difícil 

de ouvir devido ao constante barulho da avenida, tal andar nº tal, estou lhe esperando. 

Andei até a recepção e avistei um porteiro idoso, e percebi que era preciso se 

identificar na portaria para poder subir aos elevadores. Imediatamente cumprimentei o 

porteiro e ele educadamente me perguntou qual andar eu iria subir. Ele pediu um 

documento, a princípio fiquei receoso de fornecer um documento com CPF, RG e 

identificação, mas era a única maneira de poder subir e realizar a entrevista. Meu receio 

inicial era uma certa apreensão em me registrar caso houvesse alguma batida da polícia 

posterior, mas logo pensei, isso é apenas uma medida de segurança e controle do prédio, 

afinal existem diversas câmeras espalhadas nesta recepção, e esse controle existe em 

diversos prédios. 

Subi o elevador e junto comigo estavam duas pessoas, um rapaz que estava indo 

para o mesmo andar que eu, pois, ele também se identificou na recepção logo atrás de 

mim, e uma mulher que apenas passou e acenou para o porteiro e subiu direto, ela ficou 

no quinto andar se não me engano. Chegando no tal andar, o edifício seguia o mesmo 

padrão para quase todas as salas, algumas eram comerciais e outras apartamentos 

comuns, me dirigi até o número determinado, e havia uma pequena câmera na entrada e 

um pequeno interfone.  

Apertei o interfone e uma mulher respondeu, pois não? Eu disse, boa tarde estou 

aqui para a entrevista com a Clara. Ela me respondeu ok ela já vai até a porta. Esperei 

por volta de uns 30 segundos. Clara abriu a porta se apresentou e perguntou meu nome, 
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respondi e ela me levou até uma pequena recepção dentro do apartamento. Era um 

apartamento médio, não era pequeno e parecia que tinha passado por uma reforma. 

Havia luzes neon na entrada que variavam entre azul e vermelho, um pequeno som que 

tocava sertanejo na rádio e uma cozinha estilo americana, no qual havia uma bancada, 

como de costume nessas cozinhas, e um pequeno frigobar. No interior do apartamento 

havia três pequenos quartos com portas sanfonadas e um banheiro ao lado da cozinha e 

uma espécie de sala pequena atrás onde havia outra mulher com Clara. 

Clara me pediu que sentasse na cozinha. Era tudo bem limpo e novo, havia um 

computador com câmeras que davam visão da porta e da saída do elevador. Clara se 

mostrou atenciosa ao perguntar se eu gostaria de beber alguma coisa, mencionando que 

só havia cerveja em sua geladeira. Respondi que não precisava, que estava tudo bem, 

não queria tomar seu tempo, e que podíamos começar com a entrevista, sendo que até 

então não tinha noção do que iria perguntar. Busquei ao início da entrevista fazer 

anotações básicas, como nome, idade etc. Clara sentou-se à minha frente e mencionou 

que havia estudado Direito, demonstrando curiosidade ao perguntar qual era meu curso. 

Logo conversando com ela fui desfazendo vários dos preconceitos que eu mesmo tinha 

sobre a possível formação e modo de falar das garotas, pois Clara se mostrava muito 

fluente e sua fala era muito bem articulada. 

Procurei saber como era feita a divisão do apartamento em que Clara atuava, 

visto que já possuía uma noção de que a maioria das garotas de programa do edifício 

dividiam os custos do aluguel local, pois havia lido em algum momento comentários 

sobre o assunto no fórum. Clara me contou que a divisão era feita entre ela e mais três 

amigas, no momento uma havia saído com um cliente e outra estava assistindo televisão 

em outro cômodo. Era questão de tempo até a sua companheira de apartamento se 

ocupar com algum cliente, sua outra amiga não havia chegado ao local, me disse Clara. 

Os afazeres e responsabilidades do apartamento eram feitos por elas mesmas, todas as 

tarefas eram divididas, desde a limpeza até a administração do local, as implementações 

e reformas do apartamento e a divisão dos quartos  . Nesse sentido, estranhei a presença 

de todo o sistema de câmeras e a possibilidade de outras pessoas gerenciassem isso, mas 

não indaguei sobre o assunto.  

Clara me perguntou por qual site havia lhe encontrado, disse que tinha visto 

alguns relatos no forumx e depois encontrei seu anuncio nos links divulgados no fórum. 
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Tive interesse em saber se ela acompanhava os fóruns, Clara me contou que era 

importante acompanhar os fóruns e sites, pois saber qual dos sites propiciava maior 

divulgação de seus anúncios e determinam suas rotinas de trabalho, seus números de 

clientes e os que não geram visualizações são apagados. Minha interpretação foi de que 

não havia terceiros envolvidos no gerenciamento dessas garotas, elas trabalhavam por 

conta própria e provavelmente o local fosse emprestado ou alugado a elas por alguma 

locadora. 

Procurei saber sobre sua rotina de trabalho, como estava a rotina de trabalho 

com os clientes e o movimento de maneira geral. Clara mencionou que até então a 

procura de clientes estava baixa, mas como era inicio de semana ela esperava que fosse 

receber mais clientes durante a semana. Ela se demonstrava bem confiante diante dessa 

questão. Aparentemente Clara seria uma mulher de 28 anos, mas julgando pela sua 

aparência parecia um pouco mais de 30. Com uma boa aparência, cabelos loiros, 

estatura média, Clara condizia com o que estava descrito em seu anúncio. Relato isso, 

pois, alguns comentários do fórum levantam questões sobre a veracidade dos perfis de 

algumas acompanhantes, certos clientes ao procurarem o que chamam de “FG – Foda 

Garantida” um tipo de aparência ou qualidade física se deparam com o contrário, 

gerando insatisfação e TD’s negativos, como alguns comentários mencionam uma 

verdadeira “furada” ou seguindo os padrões do dicionário do fórum um “PF – Programa 

Fora” nada digno de um “repeteco”.   

Clara se prontificou a me mostrar um pouco do local, caminhei até o corredor, 

onde pude ver alguns quartos, todos eles pequenos e bem organizados com luzes neons 

e ventiladores, um banheiro pequeno bem novo com uma pilha de toalhas novas 

embaladas em sacos plásticos. 

Voltamos à cozinha onde Clara continuou a me responder como havia entrado 

para a profissão. Como outras garotas, Clara foi atraída por terceiros para a profissão, 

particularmente através de uma amiga que disse que ela tinha o corpo bonito e que 

conseguiria encontrar para ela alguns clientes que estariam dispostos a sair com uma 

iniciante. Sua família não sabia como ela gerava sua renda, sua mãe descobriu após ver 

fotos de um ensaio em seu computador, Clara conta: 

“...Minha mãe logo percebeu do que se tratava, ela que já não é nada 

boba disse, Eu sei o que você está fazendo, não precisa esconder mais 

nada de mim, pra mim aquilo foi um alivio  “ 
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A aceitação de sua família foi a coisa mais importante para ela, ao descrever sua 

profissão, afirmou que faz entretenimento adulto, mas se alguém quiser ser mais 

especifico ela diz – Eu sou acompanhante! Ela mencionou que falta coragem nas 

pessoas para assumir o que elas são, e tudo o que ela é hoje se deve a profissão e ao 

número de pessoas que ela conheceu por esse caminho. 

Clara me contou que é uma mulher decidida que vai atrás do que quer, não tem 

medo de homem, os homens que geralmente tem medo dela, conforme me falava. 

Aproveitando essa predisposição ao falar sobre sua personalidade, quis saber como seus 

relacionamentos com namorados se relacionavam com a profissão, Clara me disse que 

só teve um relacionamento sério com um namorado de adolescência antes de ela virar 

garota de programa, ela achava que iria casar e formar uma família até que certo dia seu 

namorado disse que não pretendia mais ficar junto, queria curtir a vida, em suas 

palavras aquilo foi um baque muito grande. 

“...O homem é mais simples que a mulher, eles são racionais sabem o 

que querem, ele sabe da nossa fragilidade e sabe o que fazer para 

encantar, essa história de amor não existe, é tudo pra levar uma 

mulher para a cama e acabou “ 

“...Fidelidade é mais que sexo, é sinceridade é chegar pra sua mulher e 

dizer, olha eu te amo, mas não tá legal na cama, a gente tem que fazer 

alguma coisa “ 

 

Para atuar nessa profissão é preciso fazer o que gosta, tudo feito com amor dá 

certo, e eu sempre gostei de sexo, me disse Clara. O trabalho acaba por consumir todo 

seu dia, tudo em sua vida é baseado na profissão, de manhã ela menciona que vai ao 

salão, da tarde à noite o telefone toca sem parar com clientes querendo agendar, ela 

chega em casa as 00 ou 2 horas da manhã, é uma profissão que te distância da sua vida.  

 

“...No momento que eu escolho ser a Clara, eu assumo um 

personagem, tudo aquilo que eu tinha, família e amigos fica em 

segundo plano. Quando as pessoas me perguntavam por que eu mudei 

tanto, se virei puta, eu digo, Sim eu era puta, mas uma burra, hoje eu 

sou uma puta, mas inteligente.  “ 

 

Clara me contou que antes de ser garota de programa ela era maltratada, quando 

saia com um cara ele não a ligava, não mandava mensagem, hoje ela sai com clientes 
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que quando saem do quarto dizem que a adoraram, que querem a ver mais vezes, para 

ela é um sentimento de realização profissional e como pessoa. 

Quando ela conhece alguém fora da profissão ela diz que é acompanhante, 

alguns homens ficam surpresos e com medo, outros em suas palavras ficam se achando, 

crentes que irão pegar uma acompanhante de graça, ela me disse rindo... eles vão ter que 

ralar. 

Para Clara os homens procuram garotas de programa, pois alguns se sentem 

sozinhos, possuem fetiches que as esposas não querem aceitar, eles querem descontrair 

da vida cotidiana. Clara não se sente incomodada a ser chamada de puta, ela não se 

sente menos valorizada que uma mulher que sai de casa e pega ônibus às 6 da manhã 

para trabalhar, ela indaga, será que essa mulher pega algum cara casado? Será que ela 

foi para a balada e ficou com três numa noite só? Minha profissão é essa, decidi 

trabalhar com sexo e é isso. 

Clara me contou que entrou nesse ramo com um objetivo, não foi dinheiro em si, 

mas sim se realizar profissionalmente, ela pretende sair um dia, se especializar, e formar 

uma família. 

“...Quero conseguir tudo que eu tenho direito e mais um pouco. “ 

 

Depois de ter conversado por um bom período de tempo decidi encerrar a 

entrevista, inclusive para liberar o tempo de trabalho da Clara. Nessa, que foi a minha 

primeira entrevista, senti que tinha podido não só conhecer e me aproximar do espaço 

de trabalho, mas, sobretudo, da visão que Clara transmitia de sua atividade. Nas falas 

dela a prostituição aparece como um serviço a ser oferecido por elas e consumido e 

escolhido pelos clientes. A escolha dela pela profissão se deu, segundo sua fala, de um 

modo tranquilo, tendo inclusive a aceitação da família. Percebi inclusive certo orgulho 

no que ela faz e conforto no sentido de conseguir estabelecer relações respeitosas e 

positivas no sentido emocional. Nesse sentido, achei interessante o contraste entre o 

amor que não deu certo na adolescência e o amor pelo trabalho.  

 

 

 

 



45 
 

2.3 ANDRESSA, 23 ANOS 

 
 

Andressa foi a minha segunda entrevistada. Consegui contato com ela através do 

site de anúncios photoacompanhantes, um site estilo classificados em que várias garotas 

colocam seus anúncios. Andressa tinha colocado em seu anuncio que tinha 23 anos. 

Quando a conheci, me chamou a atenção a diferença entre as suas fotos no site e o 

aspecto pessoal. Pelas fotos, Andressa parecia alta e de cabelos bem loiros, entretanto 

pessoalmente me pareceu mais baixa e não tão loira. Na minha percepção, ela parecia 

também ser mais velha da idade indicada, na faixa dos 30 para cima talvez. 

Novamente através do whatsapp realizei contato com Andressa, ela permitiu que 

eu fosse a entrevistá-la em uma quinta feira por volta das 17 horas, horário em que ela 

estaria se aprontando para ir para sua casa após os atendimentos. Ela me recebeu bem 

em seu apartamento. Andressa, como todas, se mostrou simpática, entretanto, falava 

menos, era mais objetiva. Ela também disse estar com pressa. Ao mesmo tempo que 

estava sendo entrevistada, sua amiga estava ao quarto ao lado ouvindo música e 

esperando um cliente. 

O seu apartamento era bem simples. Pelo que pude ver, alguns dos apartamentos 

do edifício seguem um padrão de um banheiro pequeno perto da porta, e dois quartos, 

que na maioria das vezes são divididos em dois para formarem pequenos cômodos. Não 

pude observar o apartamento por completo, pois sua companheira iria receber um 

cliente em breve. Ela me levou até seu pequeno quarto onde havia um puff bem 

pequeno. Havia bastantes coisas no quartinho, bolsas espelhos, acessórios e roupas. 

Coloquei minha mochila e lhe expliquei os motivos da entrevista, ela concordou. 

Perguntei se poderia gravar o áudio com o celular para consumir menos tempo e ter o 

relato da entrevista com maior precisão, ela perguntou – mas isso vai aparecer em 

algum lugar? Disse que não, seria somente para minhas notas e que alteraria seu nome, 

concordado, seguimos para a entrevista. 

Procurei saber seus dados e informações básicas, como nome, idade e como 

Andressa havia se inserido na profissão. Andressa confirmou ter 23 anos e que começou 

na atividade após uma indicação de uma amiga que trabalhava em uma casa do centro 

do Rio de Janeiro para trabalhar junto a ela. Entretanto, Andressa mencionou que nunca 

gostou de trabalhar em casas ou boate mas decidiu se juntar com outras garotas e 
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amigas para dividirem o apartamento. Entre as amigas, elas dividem o aluguel por mês. 

Contou que isso é facilitado através de uma locadora que facilita o aluguel sem 

burocracia, e necessidade de comprovar nada.  

Pensando nos apartamentos e no prédio, perguntei Andressa sobre os 

apartamentos vizinhos. Por se tratar de um privê, um lugar íntimo para receber os 

clientes, o contato com os vizinhos era mínimo. Andressa disse que era  “um negócio 

rápido e simples” onde não sobra tempo para conhecer quase ninguém. 

Mencionei se havia alguma espécie de competição entre privês, casas e boates. 

Andressa me descreveu que em Niterói não existe isso, mas no Centro do Rio, Barra da 

Tijuca e em especial na Zona Sul em Copacabana o comércio é mais exigente em 

termos de contratação de garotas, os locais tem melhores estruturas e possuem melhores 

condições de receberem clientes, até porque esses locais recebem uma boa quantidade 

de turistas e uma circulação constante de pessoas, mas, no edifício Central Niterói, “tudo 

funciona normalmente”, ela não conhece as vizinhas ao lado, mas caso conheça todas se 

tornam amigas e colegas de profissão. 

Sobre sua vida familiar, Andressa me contou que é mãe solteira de um filho 

pequeno de 6 anos. Sua mãe não sabe da sua profissão, nem suas amigas mais próximas 

e quando ela diz que sai para trabalhar, sua família acha que ela trabalha em um salão de 

cabeleireiro em Niterói, para eles tudo se encaixa, pois, ela mora no Rio e vai para 

Niterói de manhã e volta sempre no mesmo horário, portanto, ela nunca levantou 

suspeita alguma.  

Nesse sentido, Andressa me respondeu argumentando que existe muito 

preconceito da sociedade com essa profissão, e, por isso, ela esconde, com medo de ser 

julgada. No entanto, fora isso ela consegue seu dinheiro e paga suas contas, e não liga 

para o que os outros pensam, ela tem a rotina dela e desse modo ela junta seu dinheiro. 

“Talvez eu mude de profissão mais para frente”, complementou esclarecendo que 

naquele momento seu foco era em seu filho e em seus estudos, pois estuda 

administração em uma universidade particular no Rio de Janeiro. 

Procurando entender melhor sua percepção de sua atividade, quis saber sobre 

possíveis riscos da profissão. Senti Andressa reticente para responder, mas mencionou 

que, embora os riscos de doenças sexuais fossem constantes, todas as garotas tomam 
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muito cuidado para que nada aconteça. Ameaças a sua segurança pessoal por clientes 

nunca aconteceram, segundo ela, mas também para se cuidar e proteger elas atendem 

juntas, no mesmo apartamento. 

Busquei saber também sua opinião sobre a questão digital, os fóruns de relatos 

os anúncios. Ela sabia da existência do fórum, mas disse que não são todas as garotas 

que ficam lendo.  

Andressa me respondeu que os anúncios nos sites são feitos por um 

administrador ou por outra amiga que pagam ao dono do site. Dessa maneira, ela vai 

renovando e adicionando fotos no anuncio até não ter mais visualizações; depois ela 

renova as fotos, tira do ar, ou apenas renova o nome e os títulos. Acrescentou que, caso 

tenha um relato ruim no fórum, ela muda o nome e “fica tudo normal novamente”. 

Ela me diz que a maioria de seus clientes trabalha ali no centro de Niterói; 

homens adultos na maioria das vezes. Para me ilustrar melhor, ela me mostrou seu 

celular, para ver muitas das abas de conversação no whatsapp onde aparecem homens 

de todo o Brasil e do exterior, procurando pelo serviço “turistas e curiosos”. Durante a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas foi um momento muito bom, pois havia muita gente 

disposta a pagar pelo programa, me disse. Complementando que agora a atividade 

estava em baixa, tanto que ela cobrava 200 R$ pela hora e agora cobra 150 R$. 

Andressa era mais séria do que as outras garotas, entretanto, se mostrou disposta 

a interagir comigo e responder todas as perguntas que a fiz. Diferentemente de Clara, 

Andressa não explicita sua atividade com sua família, mas da mesma forma se preocupa 

com o bem estar do seu filho, sua educação e a possibilidade de mudar de atividade no 

futuro. Também achei interessante o fato dela manifestar  “medo de contar” sobre a 

profissão, mas não reconhecer riscos no seu exercício. Nesse sentido, também é 

interessante marcar que a atividade junto com colegas e amigas, que ela entende como 

“tranquila”, além de responder a questões de organização e financeiras – dividir o 

aluguel, por exemplo- também se relaciona com formas de proteção entre elas de 

possíveis ameaças ou riscos. Foi justamente através do auxilio de Andressa que 

consegui contato com uma de suas amigas, Diana que trabalha em boates, casas e possui 

seu flat de luxo em um lugar prestigiado, no qual irei relatar no próximo subtópico. 
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2.4 DIANA, 26 ANOS 

 
Diana é uma mulher de 26 anos, mineira, morena e simpática que faz programas 

em vários locais no Rio de Janeiro, trabalha em uma boate na Zona Sul e varia entre 

flats no Centro, Copacabana e Niterói. Como disse acima, fui introduzido a ela por 

ajuda de outra entrevistada, Andressa que contou a Diana que eu estava procurando 

entrevistadas para meu trabalho. Para minha surpresa Diana me ligou e disse que 

Andressa havia lhe contatado sobre a entrevista e que estava disposta a me ajudar, sendo 

que ela estaria no mesmo local em que Andressa atua numa sexta feira. Disse que se eu 

quisesse a entrevistar era só mandar uma mensagem para ela e que ela estaria disposta a 

ajudar e dar sua perspectiva acerca de suas experiências. 

Fiz contato com Diana; às 16 horas daquela sexta-feira lhe mandei uma 

mensagem para saber se poderia ser recebido para a realização da entrevista. Ela 

concordou e disse que me ligaria quando eu chegasse para me passar o número de 

apartamento. É importante mencionar que todas elas assumem esse padrão para 

receberem seus clientes, elas pedem que quando o cliente chegue no local lhe liguem ou 

façam uma ligação de áudio via Whatsapp para fornecer o número do apartamento. É 

apresentado como uma medida de segurança e controle, para que não haja contato com 

outros possíveis clientes, visto que a maioria das garotas divide o apartamento. 

Fui recebido na sexta feira por volta das 16:40 no apartamento de Andressa no 

edifício Central Niterói. Mais uma vez, os seguranças me pediram um documento de 

identificação e apresentaram a uma pequena câmera para registro de quem entra e sai, e 

perguntaram qual apartamento iria subir. Só assim foi liberado o acesso.  

Dirigi-me até o apartamento no terceiro andar no qual Diana estaria. Ela me 

atendeu com um grande sorriso no rosto; me apresentei para ela e mencionei meu curso 

e minha intenção de trabalho. Diana achou interessante minha intenção pela pesquisa e 

pediu que eu sentasse em uma cadeira que estava localizada em quarto maior, havia 

outro cômodo do lado, porém era dividido em dois outros com cortinas de pano e 

pequenas camas. Ela imediatamente se prontificou em ligar um pequeno ventilador e 

acender a luz, pois a iluminação do apartamento é bem escura e não bate sol em 

nenhuma das janelas. 



49 
 

Comecei com meu padrão de entrevista que já havia estipulado e decidi que com 

o decorrer da conversa se surgissem outros assuntos deixaria rolar mais abertamente. 

Perguntei sua idade e como ela entrou na profissão. Diana deu um pequeno riso e me 

respondeu que antes de trabalhar na profissão trabalhava em uma empresa muito boa no 

qual ela recebia muito bem, mas ela e boa parte da equipe foram demitidos. Sua renda 

na época era consideravelmente alta, havia contas para pagar, compromissos e, de 

repente, ela se viu em uma depressão e sem saídas.  

Conversando com outra amiga que soube de sua situação, a amiga se ofereceu 

para ajuda-la sugerindo um emprego na clínica em que ela trabalhava de fisioterapeuta. 

Diana riu novamente, e eu imediatamente já tinha percebido o que ela queria dizer com 

fisioterapeuta. Ela me disse que,  “na maior inocência” não sabia das intenções da amiga. 

Ela argumentou “eu fisioterapeuta? Isso não tem nada a ver comigo! Eu não tenho 

formação ou sequer alguma experiência”, sem contar que ela já imaginava que uma 

fisioterapeuta não ganhasse muito dinheiro. 

Visto que as contas acumulavam e ela não conseguia outro emprego ela se 

perguntou, por que não? A sugestão de sua amiga foi “coloca uma roupa legal, coloque 

uma maquiagem e venha”. Ela ainda achou “será que é para encantar o chefe dela?”. 

Diana colocou um terninho, e quando chegou no local, sua amiga exclamou, você está 

de terninho mulher? Não! veste aquilo, bota esse short, esse sapato, essa blusa. Em 

seguida ela abriu o jogo, e disse o que era realmente. Diana não sabia se ia ou não, até 

porque, segundo ela, apesar de ter uma formação e vir de uma “boa família”, ela nunca 

foi  muito santa. “Sempre fui muito atentada na escola e rebelde em casa, meu pai dizia 

que eu era a ovelha negra da família”. 

Diana me contou que sempre foi “moça de família”, por mais que tivesse seus 

momentos rebeldes e realmente gostasse de sexo na adolescência, ser garota de 

programa para ela era ser  “puta”. Não sabendo o que ocorria atrás dos bastidores, ela 

tinha a mesma visão da sociedade sobre a profissão. Ela me controu que chorou, que 

não sabia o que estava fazendo, mas com as contas pesando em seu orçamento, ela 

mencionou: 

“...Eu pensei, eu já faço isso por prazer, não é papo de acompanhante, 

ela exclama a mim, eu realmente gosto, porque a gente tem que 

aguentar tanta figura as vezes que você tem que fechar os olhos e 

falar, vamo lá, se a pessoa não gosta, ela não dura. Eu pensei por que 
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não? É como se fosse conhecer alguém na balada, a única diferença é 

que essa pessoa vai pagar para ter meu serviço, após isso me senti 

identificada e era algo que acabei a gostar. “ 

 

Sentindo que Diana estava disposta a falar sobre tudo perguntei, qual era o 

diferencial de uma acompanhante de luxo como ela, o que ela procurava oferecer como 

serviço a seus clientes. Segundo Diana, a acompanhante de luxo só “pega” quem 

realmente pode pagar, para aqueles que além do sexo querem uma companhia especial. 

Ela diz que é sortuda, atrai geralmente pessoas boas que querem apenas um sexo legal, 

mas diz também que existem alguns que pagam simplesmente com o intuito de ter outro 

tipo de prazer, o de humilhar e de maltratar. Segundo ela, aqueles que acham que pagam 

e podem fazer tudo o que quiserem. 

“...Não é bem assim, eu não deixei de ser mulher, e estou aqui para te 

dar carinho, tesão e um momento legal e para isso tem que haver uma 

troca, senão eu travo e não é legal. “ 

 

Ser uma pessoa sincera faz parte de sua caráter, é uma pessoa que  diz as coisas 

na cara, não finge nem na vida fora da profissão nem dentro, se ela não sente prazer ela 

não finge, Diana ressaltou que talvez  é por isso que exatamente alguns clientes gostam 

dela. Fora da profissão, ela não assume nenhum compromisso sentimental em seus 

relacionamentos. Aproveitando essa resposta também quis saber se ela já se envolveu 

em um relacionamento com algum cliente, respondendo, dessa vez, afirmativamente. 

 “Sim, se rolar a química. Algumas outras amigas se apaixonam por 

cliente, comigo nunca aconteceu de se apaixonar, mas já tive alguns 

lances de sentir sentimentos fortes por clientes”. 

Às vezes quando há uma relação mais forte com o cliente ela se entrega mais, e 

automaticamente ela consegue que o cliente volte procurando o serviço. 

Foi mencionado por Diana que a maioria dos clientes que recebe são homens 

casados e alguns rapazes solteiros que querem saber como é a experiência com uma 

profissional, sendo que recebe qualquer cliente que tenha acima de 21 anos. Ela diz que 

seu leque de clientes é bastante amplo, clientes homens velhos e novos, tímidos, 

descontraídos, ela diz que para ela não é diferente, ela procura “dar carinho, beijar, estilo 
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namoradinha”. Alguns clientes que chegam procurando uma relação por fora de suas 

vidas reais, levam presentes, chocolates e flores. 

Os homens casados em sua grande maioria são os maiores clientes das 

acompanhantes, cito em Mal necessário: Ensaio sobre o confinamento da prostituição 

na cidade de Campinas, (MAZZARIOL, 1997), sua percepção de que a prostituição 

possuía uma utilidade na sociedade da época, era necessária para o bem estar da família 

burguesa cristã, pois aliviava os sentimentos “mundanos” do homem provedor do lar, 

que desse modo, não importunava suas mulheres, “um mal necessário para imunidade 

do lar doméstico á luxuria”.  

No entanto, existem o contrário de clientes românticos e legais, ou seja, clientes 

que a tratam muito mal. O pior programa que ela fez foi com um cliente mais novo, me 

contou Diana foi um rapaz de aproximadamente de uns 22, 23 anos, que ao chegar ao 

seu local já começou a utilizar expressões ofensivas a chamando de puta, direcionando 

gritos a ela. Imediatamente ficou percebido que o programa seria ruim, e assim, ficou 

com bastante raiva, pois para ela, puta seria uma mulher que vai para festas e baladas e 

só porque tem alguém ostentando bebida ou carro ela se joga no cara.  

Pergunto-lhe se há procura de mulheres ou casais por seu serviço, ela me 

respondeu que casal sempre tem, e fala que tem muitas mulheres que “você nem pode 

imaginar”. Ela me contou que, apesar de a maioria dos clientes serem homens casados 

que buscam uma fuga do casamento, há mulheres que também se interessam pelos 

serviços, mas ela diz que as mulheres dão muito “cano”, elas têm muito medo e 

nervosismo. Diana mencionou que já teve casos de mulheres procurando seu serviço e 

elas combinam tudo certo, ela percebe a demora, o horário passando. Diana me contou 

que certa vez teve uma cliente que lhe ligou embaixo de seu flat e disse “Diana estou 

aqui, mas estou com muito medo não vai dar”, e simplesmente vão embora e “deixam o 

medo as controlarem”. 

Diana disse que por isso algumas vezes acaba evitando “curiosos”, ela 

simplesmente não revela seu preço, tem que ligar, mandar mensagem e conversar se 

quiser um programa, e assim combina a melhor maneira de encontro. Diana reiterou  

dizendo que 90% são homens compromissados que procuram seus serviços.  

Quando lhe perguntei se já houve alguma espécie de conflito com as esposas e 

mulheres de algum dos clientes, ela pensou e disse que, uma vez, uma mulher lhe ligou 
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pois tinha visto mensagens de seu marido no celular, e disse que era esposa de tal 

cliente, ela disse que ficou com medo e pensou em desligar o telefone, mas pensou que 

seria falta de educação e decidiu ouvir. A esposa queria saber qual era o tipo de relação 

que ela tinha com seu marido. Diana procurou explicar dizendo que não tinha nenhuma 

relação, o cliente quis seu serviço e automaticamente ela deve ser o mais gentil possível, 

e fazer tudo para agradar. O casal estava em um processo de separação, segundo a 

esposa. Diana a aconselhou dizendo para repensarem a relação e disse: 

“...Se seu marido me procurou é porque existe algo que está faltando 

na relação de vocês. É melhor ele procurar uma profissional do que 

ele ir na rua e encontrar uma mulher que depois vai bater na sua porta 

para arranjar confusão e brigar por homem. Eu não estou aqui para 

destruir nenhum casamento, mas sim para ganhar meu dinheiro, se 

alguém procura por carinho, irei dar, se procura por sexo irei dar. “ 

Entretanto, Diana menciona que isso ocorreu com ela apenas uma vez, mas que 

já aconteceu de ter esposa que faz contato agendando para o marido. Uma vez a esposa 

de um homem fez contato dizendo que mandaria seu marido, pois ele estava estressado, 

e ela já não sabia mais o que fazer com ele, a esposa dizia que era para “cuidar dele”, 

segundo Diana. 

Casais também a procuram pelos seus serviços. Ela me contou que certa vez 

estava em um programa com um casal, a mulher estava interagindo bastante com ela, 

até o marido se envolver, ela disse que o marido estava gostando e de repente ele dá 

uma pequena gemida, ela disse que a esposa parou tudo e começou uma briga. O que é 

isso? Você nunca fez isso comigo! E a briga cada vez esquentava mais, xingamentos e a 

mulher batia no marido, ela começou a ficar apreensiva de alguém ouvir e chamar a 

polícia. Ela decidiu então encerrar tudo e pedir que eles fossem embora sem pagar nada. 

Acerca de sua gama de clientes, foi mencionado por Diana que ela já fez 

programas com diversos tipos de pessoas, famosos, ex bbb’s e cantor sertanejo, 

lutadores de mma e deficientes físicos. Ela me diz que um dos clientes mais legais que 

ela já teve foi um rapaz novo com paralisia da cabeça para baixo, ela não tinha 

imaginado que ele não mexia nada, ele só fazia alguns movimentos leves com a mão, 

porém “tudo funcionava bem e deu tudo certo no final”. 

Ao falar de sua vida fora da profissão ela me contou que está sempre ocupada na 

maioria das vezes, exercícios na academia e controle de sua dieta fazem parte de sua 

rotina, mas nem tanto porque gosta de comer muita besteira, mas ri e diz que sua 
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genética é muito boa, sua mãe é de origem indígena e seu pai italiano. Ela não tem 

muitos passa tempos, quando está em casa gosta de assistir filmes e ouvir música. 

Sobre os anúncios, Diana me respondeu que é bem simples, ela paga diversos 

sites para hospedarem seu perfil, ela diz que é barato e que a produção das fotos foi feita 

por um amigo, o uso de photoshop é dispensável procura sempre manter tudo natural 

para não enganar o cliente. 

Um de seus maiores medos é sempre a saúde, não só física, mas também mental, 

evitando que nenhum cliente entre em sua cabeça. Fora isso mantém muito cuidado, 

sempre faz exames de mês em mês, e já ofereceram muito dinheiro para realizar sexo 

sem proteção, mas ela me disse que não faz nem se for por 10 mil reais, mesmo que a 

pessoa comprove não sabe se pode ser uma falsificação de exame, ou a pessoa ter pego 

alguma doença depois da realização do exame, nunca deve-se confiar. Fora a saúde, 

situações de medo e abuso foram poucas há aqueles caras folgados, mas ela sabe lidar 

muito bem com isso. 

O conhecimento sobre sua profissão é desconhecido para membros de sua 

família, onde a maioria está localizada no interior de Minas Gerais, apenas uma pessoa 

de sua família sabe o que Diana faz como profissão. A falta de coragem para revelar seu 

modo de vida se deve a sua preocupação com o bem-estar de seu pai, por acreditar que 

seria um baque muito grande para ele, devido ao fato de ele vir de uma família de 

tradição, ele não aceitaria nunca, “quem aceitaria né?”, finaliza. 

A entrevista já havia passado dos 40 minutos, Diana se mostrava bastante 

falante, mas não queria tomar seu tempo, ela já tinha me ajudado bastante, decidi então, 

finalizar perguntando se ela tinha alguma pretensão de sair da profissão. Diana pensou e 

disse que por enquanto não, a facilidade de conseguir dinheiro e ter um bom lucro 

contribuem para continuar exercendo a profissão, algo que talvez só mudaria caso ela 

abrisse seu próprio negócio,mas não tem certeza de qual tipo. 

Além da excelente vontade de Diana para me receber e responder, gostaria de 

ressaltar a perspectiva dela da atividade. Estranhando no início sua possibilidade de se 

desenvolver na profissão, Diana logo entendeu e explicou para si mesma que podia 

desenvolver essa atividade conjugando algo que sempre gostou – sexo, carinho, amor- 

com o lucro que a mesma lhe proporcionaria em particular em um momento de crise 

econômica. Acredito que seja dessa perspectiva que Diana também se preocupa em 
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distinguir a atividade que ela exerce do que ela entende por “puta” e ressalta os limites 

éticos e morais do seu exercício, ou seja, a necessidade de ser tratada com respeito e 

consideração. Também preza pelo bom trato com o cliente. De fato, a conversa com ela 

evidenciou também as diversas procuras e pessoas que buscam pelo serviço e as 

diferentes possibilidades e atitudes deles; desde mulheres que agendam pelo marido, 

que procuram o serviço, que ligam para saber, até casais e majoritariamente homens 

casados. 

Da mesma forma que com Andressa, a família da Diana não conhece sua 

atividade. No entanto, quando Diana se refere a situações de medo elas não estão 

associadas a isso, mas a possíveis maus tratos ou a saúde física e mental. Novamente a 

ideia de proteção e cuidado se torna central no discurso e na prática das garotas no 

exercício da profissão.     

 

 

2.5. MEL, 25 ANOS 

 

 
A entrevista feita com Mel foi na mesma semana que tinha realizado com Clara. 

Seguindo o mesmo método, contatei Mel para observar o local e conversar sobre sua 

atividade. Mel a princípio era mais contraída que Clara, seu contato por mensagem tinha 

sido um pouco mais complicado, ela demorava para responder as mensagens e não dava 

respostas precisas se poderia ir ou não ao local a entrevistar, até que depois de muita 

espera ela me respondeu que quando não tivesse cliente eu poderia ir ao seu encontro. 

Depois de ter ido a campo e ter feito uma boa primeira observação com Clara, 

senti que não seria tão difícil com Mel, mesmo que ela não estivesse tão disposta a me 

atender, somente a oportunidade de visita-la e poder comparar as diferentes realidades 

do local e personalidade já valeria a pena para a pesquisa. 

Me direcionei até o apartamento de Mel, novamente no mesmo edifício só que 

dessa vez no outro andar. Pude imediatamente perceber que os apartamentos eram 

menores e a infraestrutura era mais precária. Era um apartamento pequeno, com uma 

geladeira muito grande ao lado de uma cama de casal no maior quarto, e um ventilador 

pequeno no chão, um piso de madeira taco, e um armário grande. Havia um banheiro 
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pequeno, e dois outros quartinhos muito pequenos, com duas outras garotas ali dentro. 

Tocava funk na rádio. 

Mel me recebeu e perguntou se eu queria algum serviço, eu disse que não, só 

queria que ela me mostrasse o apartamento e se eu poderia fazer algumas perguntas 

acerca da profissão. Ela concordou e pediu que eu sentasse na beirada da cama. 

Perguntei se as suas companheiras de quarto iriam se incomodar, visto que o espaço era 

muito pequeno e provavelmente elas iriam ouvir tudo. Ela disse que não, elas estavam 

no celular procurando clientes. 

Ela me disse que atendia naquele local com as suas duas amigas, no qual elas 

dividiam aluguel, e alternavam os afazeres do apartamento e dividiam a cama maior em 

turnos, caso algum cliente aparecesse e alguma dela estivesse livre. Era obvio que os 

padrões dessas meninas eram diferentes de Clara, começando pelo local. Com o 

dinheiro que as três geravam elas dividiam o aluguel do quarto, assim providenciando 

melhorias para o local, principalmente colocar um ar condicionado e botar um chuveiro 

quente, mas a inconsistência dos programas dificultava essas melhorias e que talvez elas 

fossem se mudar para outro apartamento em que  “tudo funcionasse corretamente”, ela 

se queixava dizendo que  “é muito chato o cliente ter que tomar banho frio”. 

Ao perguntar sobre como estava o movimento, ela disse que iria atender alguém 

às 18:00 e que as outras ainda estavam “vendo” quem iriam atender. Ela disse que cobra 

150,00 R$ a hora, mas dependendo do tempo ela pode diminuir, disse que também não 

pode fazer barato porque existem uns caras muito “folgados” que passam mensagem o 

dia todo praticamente implorando por uma visita e quando chegam lá não querem pagar 

o cobrado. Sem contar as inúmeras mensagens de “nudes” que ela recebe. Ela menciona 

que por menos de 100,00 R$  “aquilo ali não compensava”. 

Mel realmente parecia ter a idade do anúncio, agindo de forma mais tímida no 

início, logo depois se soltou e pode me contar melhor sobre a sua atividade. Ao 

perguntar como ela entrou na profissão, Mel me diz que não gosta daquilo e que 

trabalha por necessidade, algumas amigas falaram para ela que ela poderia gerar uma 

boa quantia de dinheiro, mas até então não era o suficiente. Ela mencionou que já tinha 

feito programa uma vez, mas não gostou, e aí ela fica  “nesse vai e volta”. 
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Sua entrada na profissão foi uma tentativa de juntar um dinheiro temporário.  “A 

maioria das garotas vão para balada, querem estar em camarote em troca de bebida e 

ostentação”, mas ela não queria isso; em compensação viu que com poucas horas de 

serviço ela poderia ter facilidade financeira. 

Geralmente ela atende dois clientes por dia, chegou a ter quatro no máximo, mas 

ela complementa dizendo que não estando bem e tendo dinheiro em sua conta ela não 

atende, porque ela sabe que não vai ser legal nem para ela nem para o cliente. Ela busca 

proporcionar prazer ao cliente, que ele entre bem e saia melhor, portanto, as vezes ela 

estando cansada e não disposta ela evita atender. A profissão faz com que ela ganhe 

dinheiro rápido, mas nunca fácil. 

A maioria de seus clientes são gentis querem só passar um tempo legal, ela 

comenta que já teve clientes que a contrataram só para ficar conversando, por horas e 

horas, ela é uma espécie de conselheira. Mel mencionou que, como as garotas de 

programa que sofrem preconceitos, existem muitos homens com problemas 

psicológicos que tem medo de psicólogo e de comentar seus problemas com amigos e 

família, e junto com o sexo ter uma companhia para conversar qualquer tipo de assunto 

é terapêutico, um desabafo. 

Muitos homens a procuram para fugir do padrão, pedir dicas de sexo, alguns não 

sabem agradar suas mulheres, buscam uma profissional que vá agradar no sexo e 

descontrair na conversa. O momento íntimo do programa entre cliente e acompanhante 

proporciona que o cliente possa falar e fazer de tudo, contanto que siga as regras, e que 

nada sairá do quarto. 

Eu finalizei a entrevista perguntando quais eram suas metas e objetivos, Mel 

mencionou que seu objetivo é juntar dinheiro, poder se sustentar e comprar tudo aquilo 

que ela deseja, poder viajar e bancar uma faculdade. Dessa forma, ela se vê neste dilema 

de ir e vir neste mundo, esperando um dia poder se libertar e conseguir se sustentar de 

outra maneira.  

Mel foi a primeira das garotas que entrevistei que disse explicitamente não 

gostar do que faz e mencionar que o motor para exercer a atividade é apenas a 

necessidade, “juntar dinheiro” e poder viver bem. No entanto, da mesma forma que 

Diana, menciona práticas do serviço como cuidado, dedicação e respeito, buscando que 
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o cliente “entre bem e saía melhor”. Igualmente reconhece haver regras e limites do 

serviço, marcando a diversidade de serviços que podem oferecer, desde sexo até 

conselhos.  

 

3. A PROSTITUIÇÃO COMO PROFISSÃO E MERCADORIA 

3.1 O FATOR ECONÔMICO DA ATIVIDADE SEXUAL 

 

Cada vez mais nossa sociedade vem mudando acerca dos estigmas sobre a 

atividade sexual e vem adaptando-se a ideia de que a prostituição faz parte de um 

comércio que gera e proporciona renda e movimenta a economia de certos lugares2. No 

Brasil, o Estado impõe sanções para lidar com o “problema” da prostituição, pois a 

atividade sempre gerou conflitos devido a discursos moralistas e religiosos. Para além 

desses discursos, é necessário pensar o fato de que a prostituição transforma o sexo e o 

corpo em uma mercadoria disponível no mercado, embora não seja a única atividade em 

operar essa transformação. 

A iniciativa do governo holandês de dar liberdade para as profissionais que 

atuam na Red Light District fez com que fossem estipuladas rotinas de trabalho com 

horários fixos, preços e férias que são determinados pelas próprias profissionais do 

sexo, direitos trabalhistas e poder para que os trabalhadores da profissão possam ter a 

capacidade de gerir seu próprio negócio. 

Diferentemente, a atividade sexual no Brasil busca se alinhar com a dinâmica 

social, a segregação e a dominação imposta pelo Estado e pela sociedade. Entretanto, a 

prostituição no Brasil não diminui devido a essas imposições, mas aumenta e cria 

diferenças entre cidades e metrópoles. A propagação da internet, o anonimato e a 

facilidade que ela proporciona dá uma maior liberdade ao exercício da prostituição, o 

que influencia diretamente na organização espacial da atividade sexual como serviço.  

No entanto, um debate central em torno ao exercício da prostituição se refere a si 

a mesma pode ser entendida como exploração ou como profissão. A primeira posição 

                                                           
2 Como maior exemplo disso pode-se mencionar a cidade de Amsterdam, onde parte da 

sua economia se baseia no comércio sexual. 
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vincula a prostituição ao tráfico de mulheres, no qual aquilo que pode ser comprado e 

vendido no comércio do sexo seria o corpo e a pessoa da mulher. Ao pensarmos a 

prostituição como mercadoria que sofre influências da oferta e demanda do mercado, 

onde existem preços de oferta e valores agregados, gerir ou administrar a prestação de 

negócios sexuais pode ser vinculado a qualquer outro tipo de comércio econômico. 

Pode-se pensar que a internet fez com que fosse possível uma pessoa dirigir seu próprio 

negócio sem ter de empregar ou depender de empregados ou patrões, promovendo 

assim liberdade econômica e trabalhista para as garotas de programa. 

O reconhecimento da prostituição como atividade na categoria de trabalho já 

ocorre em diversos países. Entretanto, a prostituição não é mais um serviço sexual 

comum de aluguel do corpo, mas torna-se um processo de transformação do ser humano 

em uma espécie de mercadoria. Como visto no fórum x a ampla camada de clientes 

protegidos pelo anonimato, classificam e avaliam as garotas de programa com 

expressões diretamente ligadas a fatores econômicos, expressões como “TD – test 

drive” e “relação custo-benefício” fazem com que o sexo se transforme de aluguel para 

uma mercadoria em que ele compra e avalia seguindo seus padrões. 

Ao seguir os padrões de avaliações feitos no fórum, o cliente passa considerar a 

mulher como uma mercadoria. Apesar dos conceitos de prostituição e prestação de 

serviços ou trabalhos sexuais serem diferentes daquilo que é realmente considerado 

crime, como tráfico de pessoas, exploração sexual de menores e outras formas de 

violência, é evidente que em nossa sociedade os serviços destinados ao público adulto 

são considerados mercadorias e a prostituição, por sua vez quando deixado de lado os 

preconceitos morais e religiosos, é uma atividade econômica comum e globalizada, 

visto que ela acontece em diferentes partes do globo, de Niterói,  Rio de Janeiro à Kiev 

na Ucrânia.  

De acordo com Roberto Florentino da Silva (2013), hoje a prostituição passa a 

se tornar uma atividade econômica que pode ser vinculada a ideia de acumulação de 

capital e fetichismo da mercadoria. A importância de procurar entender como essa 

atividade econômica globalizada se desenvolve nos promove a saber, na verdade, as 

formas como esse comércio se organiza e acaba se estruturando em cada sociedade em 

particular e não como fenômeno universal e/ou global. Por esses motivos, é importante 

observarmos as formas espaciais nas quais a atividade se organiza, sendo ela nas ruas 
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das metrópoles, nos sites de agenciamento ou nas casas, boates e flats dos grandes 

centros comerciais e turísticos. Pois esses espaços em certa medida organizam formas 

de organização, relacionamentos e agenciamentos distintos, bem como produzem 

modos de classificação das mulheres que as exercem diferenciais.  

Como já dito anteriormente nosso entendimento acerca das formas de 

organização espacial acabam se alterando com o tempo, assim havendo mudança nas 

formas de organização das atividades produtivas e das relações sociais estabelecidas 

nessa estrutura.  

É importante mencionar também que quando a atividade é tratada como 

profissão, direitos trabalhistas e questões sociais são levantadas, campanhas contra o 

tráfico de pessoas e a escravidão são feitas, dando importância a fatores econômicos e a 

sua organização social. Apesar da possibilidade de as prostitutas poderem se auto 

gerenciarem e se desvincularem dos cafetões e aos fatores sociais preestabelecidos às 

mulheres em todo o mundo, como a repressão a sua sexualidade devido a preconceitos 

sociais e religiosos, essa possibilidade não exclui a possível exploração, agora 

financeira das profissionais do sexo. Ou seja, por mais que a profissão ganhe espaço e 

assegure direitos, a regulamentação da atividade faz com que agora as prostitutas 

possam ser vítimas de exploração comercial e financeira por meio de taxações para 

regulamentar e tratar a atividade como legal. 

Ter a possibilidade de usar do corpo para gerar uma renda financeira, torna a 

atividade lucrativa, formando assim uma indústria que envolve as próprias prostitutas e 

acompanhantes, os locatários de apartamentos, as pessoas que controlam os fóruns e 

sites e até criminosos que usufruem da exploração e turismo sexual. A indústria do sexo 

pode ser justificada não somente por envolver esses indivíduos, mas por gerar grandes 

quantidades de capital em todo o mundo. 

Entender todo o processo econômico do comércio sexual nos permite saber 

como a prostituição se organiza geograficamente, visto que ao redor do mundo é 

perceptível a importância desse comércio na atividade econômica e sua influencia direta 

no crescimento do turismo e no PIB de certos países1. 

Como disse, as garotas por mim entrevistadas exercem a atividade em lugares 

privados e não no espaço público. Parece-me que assim encontram formas mais 
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rentáveis de viver e apoiar suas famílias. Em algumas das falas, é possível também 

perceber uma busca por romper com pré-conceitos sociais, mas também delas mesmas, 

com o exercício dessa atividade. Dessa forma, pode ser pensar que, ao decidirem por se 

desempenhar e oferecer esses serviços, estão exercendo também um ato de escolha e 

liberdade moral, revoltando-se contra as antigas tradições de nossa sociedade 

conservadora e a repressão sexual imposta a mulheres. 

Hoje em dia parte do movimento feminista tem pautado a questão da 

prostituição, debatendo se o Estado pode ou não interferir no comportamento sexual do 

adulto e sobre a legalização da atividade no Brasil, assunto que pretendo abordar no 

próximo subtópico. A pauta do movimento tem como objetivo que a sociedade passe a 

se desvincular de pensamentos ignorantes e antigos e comece a ver atividades antes 

marginalizadas como profissões que envolvem pessoas que estão dispostas a viver e 

sustentarem suas famílias, principalmente em um país onde a desigualdade, pobreza e 

miséria social são evidentes 

 

 

3.2 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO NO BRASIL  
 

No Brasil, ao longo dos anos, grupos de prostitutas vêm buscando, através de 

diversas iniciativas, a legalização e o reconhecimento de suas atividades profissionais 

como trabalho. Da década de 1980 até os dias atuais os avanços foram enormes, entre 

eles a preocupação com a saúde e as doenças sexualmente transmissíveis propagadas em 

campanhas do governo em todo o território nacional. No entanto, nesse tempo houve 

pouco ou nenhum diálogo entre o governo e os movimentos sociais que representam a 

classe. 

Os avanços na área da saúde vieram devido a intervenções do governo acerca do 

assunto que cada vez se tornava mais importante devido a um problema de saúde 

pública e precisava ser ouvido. Os órgãos governamentais foram capazes de se juntar à 

sociedade civil para a construção de programas de acesso à saúde em conjunto com as 

entidades que representavam os segmentos marginalizados. A saúde junto com a 

sexualidade faz parte de um debate político atual. 
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A demanda pela saúde, atendida e realizada pelos movimentos sociais foi uma 

forte aliada para que o movimento representativo das prostitutas pudesse ser ouvido 

novamente. Para certos grupos, o objetivo agora seria tornar a atividade legalizada e 

adotar o direito de poder se intitular profissionais do sexo. 

A Rede Brasileira de Prostitutas foi um dos principais órgãos a propor um debate 

acerca da regulamentação e a legalização da atividade sexual no Brasil. A discussão 

com o intuito de promover um debate entre as trabalhadoras e o legislativo, teve como 

objetivo inicial modificar o Código Penal Brasileiro, onde a prostituição é considerada 

crime, e é associada com a exploração sexual. Uma das demandas da Rede foi demarcar 

o que seria considerado exploração sexual, e estabelecer os parâmetros do que seria 

crime ou não. O projeto também buscou tornar legal as casas de prostituição para que 

nelas possam ser exercidas as atividades, contanto, que não exerçam algum tipo de 

exploração e ofereçam direitos aos trabalhadores do ramo. 

O termo “profissional do sexo”, por sua vez, busca inicialmente se desvincular 

do estigma e preconceito em que o termo prostituta traz a sociedade e dar um tom 

diferenciado a fim de alcançar direitos trabalhistas e sociais. Apesar de grande parte das 

garotas de programas quererem ser inseridas em uma atividade regulamentada, algumas 

ainda resistem ao aceitarem a nova nomenclatura, pois não há um consenso em relação 

a esse assunto.  

De todo modo, para que o exercício dessa profissão, seja de oferecendo serviços 

sexuais, seja como acompanhantes3, possa estar regulamentada com todos os direitos e 

garantias trabalhistas é preciso que seja aprovada uma lei pelo Senado Federal e a 

Câmara dos Deputados e em seguida sancionada pelo gabinete do presidente da 

república. 

No entanto, é importante mencionar que este projeto de lei encontra diversas 

barreiras na Câmara e no Senado, visto que grande parte dos senadores e deputados se 

opõe à ideia de legalização da atividade em nome de valores religiosos e da família. 

Entretanto, existem nomes como o do Deputado Fernando Gabeira que, no apoio de 

organizações de prostitutas, tem apresentado suas propostas ao Poder Legislativo. 

                                                           
3 Entre esta atividade existem profissionais que buscam acompanhar clientes em viagens, 

eventos, festas e jantares. 
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Desde 2002 o Ministério do Trabalho reconhece a prostituição com uma 

ocupação profissional não regulamentada. Fernando Gabeira foi o primeiro a propor o 

Projeto de Lei 98/2003 que propunha à regulamentação da atividade dos/as profissionais 

do sexo (RODRIGUES, 2009). 

O Projeto de Lei visa estabelecer a exigibilidade de pagamento por serviço de 

natureza sexual e suprime os arts. 228, 229 e 230 do Código Penal Brasileiro. Gabeira 

entende 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. 

Houve, igualmente, várias estratégias para suprimi-la, e do fato de que 

nenhuma, por mais violenta que tenha sido, tenha logrado êxito, 

demonstra que o único caminho digno é o de admitir a realidade e 

lançar as bases para que se reduzam os malefícios resultantes da 

marginalização a que a atividade está relegada. Com efeito, não fosse 

a prostituição uma ocupação relegada à marginalidade – não obstante, 

sob o ponto de vista legal, não se tenha ousado tipificá-la como crime 

– seria possível uma série de providências, inclusive de ordem 

sanitária e de política urbana, que preveniriam os seus efeitos 

indesejáveis.. (BRASIL. PL 98, de 19/02/2003). “ 

 

 

Outro aliado da causa é o deputado federal Jean Wyllys, do PSOL. Após o 

Projeto de Lei de Gabeira persistir por cinco anos e depois ser arquivado, em 2012, Jean 

Wyllys tentou resgatar o projeto. O novo projeto foi intitulado de Lei Gabriela Leite, em 

homenagem à prostituta e ativista morta em 2013 com o apoio da Rede Brasileira de 

Prostitutas.  

O Projeto propõe, como o projeto anterior, alterar o Código Penal, mas adiciona 

também ressaltas reconhecendo e englobando as prostitutas cisgênero, com a identidade 

de gênero correspondente ao sexo ou transexuais e mulheres e homens. O projeto 

ressalta a importância de distinguir a prostituição da exploração sexual, que é crime, e 

também a permissão para funcionamento de casas de prostituição, que também são 

ilegais no cenário atual. Entretanto, como já dito anteriormente, devido à grande 

barreira de outros deputados de vertente conservadora religiosa, o projeto encontra 

dificuldades de ser posto em votação. Jean Wyllys expõe sua visão de que manter a 

profissão sem um marco legal não contribui para o avanço da atividade e da perspectiva 
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de vida das mulheres que atuam nesta atividade. Em uma entrevista feita para à Agência 

Brasil em 2016, Jean Wyllys cita: 

“...Se há um serviço, há demanda. A sociedade que estigmatiza e 

marginaliza a prostituta é a mesma sociedade que recorre a ela. “ 

 

A ilegalidade da profissão para Wyllys contribui para que cafetões, cafetinas e a 

polícia tirem proveito da atividade usando de métodos como a propina, repressão e 

violência para conter tal atividade. A regulamentação, por sua vez, dá visibilidade à 

categoria e, como já dito, promove direitos trabalhistas e políticas públicas para os 

trabalhadores. A regulamentação das casas, por sua vez, também melhoraria as 

condições sanitárias, onde as prostitutas deixariam de lado locais marginalizados e com 

péssimas condições de trabalho. 

Outro fator positivo da regulamentação é a desmarginalização da profissão que 

existe e que por mais que aconteça no escuro e nas margens da sociedade, movimenta 

um mercado enorme, uma verdadeira indústria do sexo, também evitando que aquelas 

pessoas ali inseridas fossem ignoradas pela sociedade e pelo Estado. 

Apesar de haver muita comoção por movimentos pró legalização, como já dito 

também existem movimentos que se opõem a ideia, como, por exemplo, parte do 

movimento feminista. Tratarei muito brevemente dessa polemica no próximo tópico. 

 

 

3.3 PERSPECTIVAS SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
 

Piscitelli (2012) afirma que, a partir dos anos 1990, o interesse pela temática 

sobre a prostituição passa a se inserir nos estudos feministas, com críticas e visões 

negativas sobre a atividade.  

De fato, parte do movimento feminista no Brasil possui críticas severas à 

regulamentação que se baseiam nas ideias de que as leis através de políticas de 

assistência não ajudariam àquelas mulheres que vivem da prostituição, e não resolveria 

os problemas de abusos sofridos pelas mulheres atualmente. A indústria do sexo 

também vem sendo alvo constante de críticas do movimento devido a acreditarem que a 
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regulamentação do mercado do sexo seria dominado por setores masculinos que acabam 

oprimindo as mulheres que atuam neste meio. 

Isso não está reservado somente ao Brasil. Na Noruega, por exemplo, e na 

maioria dos países da Escandinávia onde os movimentos feministas conquistaram 

bastante espaço acerca das demandas de direitos femininos, o movimento feminista foi 

capaz de influenciar o banimento da prostituição e venda do corpo na capital do país. O 

movimento feminista utilizou como prerrogativa para a criminalização da prostituição, o 

tráfico de mulheres imigrantes que vinham da Nigéria para atender uma demanda no 

país.i4 

Visto esses exemplos em que o movimento feminista obteve êxito, o discurso 

para a abolição baseado na ideia de que a prostituição se associa a violência contra as 

mulheres, o tráfico e o turismo sexual, a perspectiva de que a atividade seja realmente 

uma profissão perde as forças.  

Por outra parte, o argumento de que a prostituição se vincula a atividades 

desumanas ligadas à pobreza e que a falta de oportunidades, estudos e a não inserção no 

mercado de trabalho levam a esta atividade, não é completamente válido no caso das 

acompanhantes de luxo, pois a maioria delas vieram de famílias de classe média e 

possuem algum estudo e já exerceram alguma profissão. . 

O que quero dizer aqui é que o argumento usado pelo movimento feminista não 

engloba todas as prostitutas, mas somente, as prostitutas de rua e as vítimas de tráfico 

humano. A perspectiva abolicionista também menciona que a regulamentação de casas e 

boates de prostituição não facilitaria a condição de vida e de trabalho das mulheres, mas 

sim, proporcionaria maior facilidade a exploração de cafetões e cafetinas. 

 Uma das maiores ativistas feministas e que defende a não regulamentação da 

profissão, Janice Raymond, afirma que a regulamentação permitiria a legalização do 

entorno da prostituição e descomplicaria o trabalho dos cafetões, no qual o tráfico de 

pessoas para a exploração sexual seria facilitado, pois agora a indústria do sexo estaria 

atuando em bases legais. Dessa forma, os mercados iriam se expandir e tornariam as 

                                                           
4 http://kjonnsforskning.no/en/2015/10/why-norway-criminalized-purchase-sex 
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prostitutas dependentes dele. Segundo ela, também aumentaria a prostituição de rua, a 

qual mantém as mulheres na clandestinidade e sem segurança. 

Raymond acrescenta também que a regulamentação não protegeria as 

prostitutas, devido ao fato de que a demanda por serviços sexuais aumentaria e 

incentivaria os homens a comprarem sexo, e a regulamentação também não melhoraria 

o problema de saúde pública, visto que somente as prostitutas seriam submetidas a 

exames e não os clientes que seriam os principais vetores das doenças, e para fechar sua 

ideia, Raymond afirma que mesmo sob a legalidade ainda ocorrem abuso dos clientes, 

as mulheres vivem sob constante clima de medo e terror. Apesar de 60 % dessas 

mulheres reportar que algumas vezes os clientes foram impedidos de abusá-las, metade 

dessas mulheres respondeu que, elas pensaram poder ter sido mortas por tais cliente 

(RAYMOND, J, 2003)5. 

Àqueles que defendem a regulamentação da prostituição demonstram sua livre 

escolha para tornar-se ou não prostituta, decisão baseada na sua própria capacidade de 

escolha, mas algo que é levado em consideração seria a diferença da prostituição com 

outras profissões que também não oferecem direitos trabalhistas e garantias sociais as 

mulheres. O movimento em prol da regulamentação também argumenta que existem 

diversos outros trabalhos que estão sujeitos a hierarquias de gênero, e, portanto, o que 

precisaria de fato ser abolido seria o estigma sobre o trabalho sexual, já que o 

preconceito exposto é o que delibera a violência e a exclusão dessas mulheres em nossa 

sociedade. 

Com a maior consulta das prostitutas e as associações inseridas nestes debates, 

os argumentos foram tornando-se complexos, surgindo novas demandas e opiniões 

diferentes acerca da regulamentação da atividade. Isso fez com que houvesse uma 

disputa de poderes que teve capacidade de desestabilizar ou reforçar posições de gênero. 

(PISCITELLI, 2012b). 

A posição da prostituta mediante a isso não poderia ser mais comparada com um 

objeto utilizado nas relações sexuais, mas deveria como um agente ativo na ordem 

sexual existente, na qual a indústria do sexo não pode ser vista em duas camadas, a 

dominação masculina e submissão feminina.  

                                                           
5 www.catwinternational.org/Content/Images/Article/132/attachment.doc  

http://www.catwinternational.org/Content/Images/Article/132/attachment.doc
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Fica claro que as questões de gênero e sexualidade giram em torno do debate 

sobre a regulamentação da prostituição. Neste debate surgem argumentos e 

reinvindicações que buscam inserir a participação das profissionais do sexo nas 

interações sociais e no debate público acerca do tema que busca condições justas para a 

vida e o trabalho das garotas de programa, sejam elas as de rua ou em espaços privados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Neste trabalho de conclusão de curso busquei apresentar ao leitor uma 

perspectiva possível sobre uma das atividades mais antigas da história da civilização, 

que sofre ainda nos dias atuais com o preconceito e o estigma enraizados na nossa 

sociedade. As garotas de programas sejam elas as que exercem sua profissão nas ruas, 

casas, boates ou em apartamentos e flats estão quase sempre recorrendo a 

hierarquizações e buscando acabar com o preconceito imposto pela família ou pela 

sociedade, através da legitimidade de suas ações; algumas recorrendo a questões como a 

necessidade econômica ou a libertação sexual para poderem exercer a atividade como 

profissão. 

A partir das legitimações acerca da atividade elas procuram uma forma de 

construir sua própria identidade.  É possível observar que existe um jogo de identidade e 

atribuições de estigmas em alguns casos, que procura ser relativizado pelos 

estigmatizados, seja através de sua apresentação de si, seja através dos termos que 

escolhem para se identificar. 

Como menciona Valle, 

“..Por ser o estigma vinculado a uma identidade cultural ou social 

específica, ele não é parte da essência do indivíduo, sendo constituído 

a partir das relações entre os sujeitos. Isso significa que não existem 

apenas duas modalidades de pessoas – os estigmatizados e os normais 

– mas papéis sociais. Cada indivíduo passa a vivenciar o papel de 

estigmatizado ou de normal de acordo com as conexões sociais 

travadas e com as diferentes fases da sua vida. Em outras palavras, “o 

normal e o estigmatizado não são pessoas e sim perspectivas que são 

geradas em situações sociais durante os contatos mistos” (VALLE, 

LEONARDO. 2010, p. 53).  
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Assim, pude perceber durante minhas entrevistas e idas a campo que, entre as 

garotas de programa, existem estereótipos daquilo que é considerado ser uma prostituta, 

ou uma puta. O estereótipo como uma forma de representação social tenta simplificar a 

realidade, definir um objeto e negar as diferenças. Nas conversas com as garotas, 

percebi uma tentativa, por um lado, por apresentar a atividade como uma escolha, como 

poderia ter sido qualquer outra, e, por outro lado, por se diferenciar de outros 

estereótipos e formas de exercer a atividade ou de se comportar sexualmente.  

Dessa forma o estereótipo relativo às garotas de programa e acompanhantes 

procura se diferenciar das mulheres consideradas de “família”. O estereótipo da 

prostituta também tem outro lado, no qual pelos padrões da sociedade elas são vistas 

como pessoas com pouco nível educacional e intelectual. As garotas entrevistadas 

fizeram questão de falar sobre os estudos e origem social, demonstrando, além disso, 

um domínio claro de sua apresentação diante de mim. Nenhuma delas também se 

colocou ou apresentou como vítima do sistema, apesar de terem mencionados 

dificuldades econômicas e/ou sociais, como falta de dinheiro, desemprego, depressão. A 

maioria delas apresentou a atividade como uma escolha, muitas vezes temporária e 

conveniente nas suas vidas. Elas também marcaram que no exercício da profissão 

existem regras e códigos éticos de conduta que elas exercem e cobram de seus clientes, 

como bom trato e respeito. Em retribuição, elas se mostram dispostas a retribuir não 

apenas com sexo, mas com disposição, amor, carinho e até conselhos. 

O debate sobre a regulamentação da profissão no Brasil é um objeto difícil e 

complexo de ser abordado. Na terceira parte, procurei abordar o mesmo mostrando que 

a atividade pode ser vinculada com a exploração do mercado de trabalho e de gênero, 

onde soma-se a violência, a marginalidade, a ilegalidade e a condenação social que 

algumas das mulheres estão expostas. 

Apesar de haver embates entre as prostitutas e movimentos contrários a 

regulamentação, é um consenso a busca pela ampliação e consolidação da cidadania, 

para que desse modo elas recebam os direitos civis e sociais destinados a todos os 

cidadãos e também buscar o acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, onde de certo modo é preciso combater as formas de preconceitos e o 

respeito às pessoas. O certo é que, com ou sem regulamentação, a prostituição 

continuará existindo. É minha opinião que, entretanto, atualmente, essas mulheres 



68 
 

exercem a profissão sem direitos trabalhistas, sem políticas públicas que as auxiliem na 

área da saúde e segurança para que elas obtenham melhores condições de trabalho. Do 

meu ponto de vista, regulamentando a profissão as profissionais terão a quem recorrer, e 

dessa forma, poderão obter direitos e retirar preconceitos e estigmas impostos 

anteriormente. Assim, penso que, por mais que alguns movimentos tratem a 

regulamentação da prostituição como forma para legitimar a mercantilização do corpo, a 

regulamentação daria dignidade merecida. 

Dessa forma é necessário debater entre a sociedade as melhores formas de 

garantir direitos a essas mulheres e assim construir uma sociedade mais justa e com 

direitos iguais a todos. 
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