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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisou o papel da polícia como agente do Estado na regulação da 

prostituição a partir das narrativas de prostitutas, mulheres trans e travestis, da zona do Jardim 

Itatinga, em Campinas/SP. O estudo contou com uma revisão bibliográfica sobre prostituição e 

polícia no contexto brasileiro, e trabalho de campo na zona do Jardim Itatinga, tendo como 

instrumentos de coleta de dados a observação direta e cinco entrevistas semiestruturadas. A 

prostituição foi entendida aqui como um trabalho, uma atividade remunerada e uma fonte de 

renda para diversas famílias. Soma-se a esse entendimento, a condição contraditória que 

representa para as mulheres entrevistadas, tanto de reprodução da opressão patriarcal, cissexista 

e racista, quanto de resistências, afetos e solidariedades. Procurei escapar do binômio que a 

prostituição mobiliza, a saber: dominação versus subversão, pois os dados não se limitam a tais 

polarizações, mas compreendem uma rede articulada de opressões, resistências e 

possibilidades. Da mesma forma, a polícia foi entendida como parte da sociedade e reprodutora 

de suas opressões, propagadora do patriarcado racista e cissexista, na mesma medida em que 

promove segurança e proteção. A atuação policial é resultado direto de uma sociedade desigual 

e hierarquizada, sendo fortemente marcada pela imagem do policial homem herói. Nas 

narrativas das prostitutas apareceram três formas de atuação policial, relacionadas à segurança, 

violência e autoridade. A atuação policial voltada à prostituição é resultado da interpretação 

que os policiais têm sobre os papéis de gênero, o trabalho sexual, sua relação com as sujeitas 

que o exercem e os demais sujeitos que ocupam o espaço da zona de prostituição. Assim, 

constatei que a atuação policial não é homogênea ou uniforme, tampouco é determinada apenas 

pela regulamentação da prostituição; por vezes, significa violência articulada às opressões da 

sociedade e, em outras, segurança relacionada ao contexto de criminalidade e violência.  

 

Palavras-chave: prostituição; polícia; mulheres transexuais; travestis. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research analyzed the role of the police, as a State agent, in the regulation of prostitution 

from the narratives of prostitutes, transgender and transvestite women, from Jardim Itatinga, 

Campinas / SP. The study included a literature review about prostitution and police in the 

Brazilian context, and fieldwork in the Jardim Itatinga area, having as data collection 

instruments direct observation and five semi-structured interviews. Prostitution was understood 

here as a job, a paid activity and a source of income for several families. Added to this 

understanding, the contradictory condition that represents for the women interviewed, both the 

reproduction of patriarchal, cissexist and racist oppression, as well as resistance, affection and 

solidarity. I have tried to escape the binomial that prostitution mobilizes, namely: domination 

versus subversion, since the data are not limited to such polarizations, but comprise an 

articulated network of oppressions, resistances and possibilities. Similarly, the police were 

understood as part of society and, therefore, a reproducer of its oppressions, propagating racist 

and cissexist patriarchy, as well as promoting security and protection. Police action is a direct 

result of an unequal and hierarchical society, strongly affected by the image of the male hero 

police officer. In the narratives of prostitutes interviewed appeared three forms of police action, 

related to security, violence and authority. The police action aimed at prostitution is the result 

of the interpretation that the police have about gender roles, sex work, its relationship with the 

subjects who exercise it and the other subjects that occupy the space of the prostitution zone. 

Thus, I found that police activity is not homogeneous or uniform, nor is it determined solely by 

the regulation of prostitution; sometimes it means violence linked to the oppressions of society, 

and sometimes security related to the context of crime and violence. 

 

Keywords: prostitution; police; transgender women; transvestite. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o papel da polícia como agente do Estado na 

regulação da prostituição a partir das narrativas de prostitutas travestis e transexuais1 da zona 

do Jardim Itatinga, em Campinas/SP. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que contou com 

trabalho de campo, abarcando observação direta e cinco entrevistas individuais semi 

estruturadas com mulheres que trabalharam ou, atualmente, trabalham no Jardim Itatinga. A 

escolha do tema e a opção pela narrativa das prostitutas são resultados de uma trajetória pessoal, 

acadêmica e política, que tem como marco a graduação, aprofundado no mestrado. 

Estudante de economia e feminista, na condição de estagiária de um programa de 

extensão2 da Universidade Estadual de Campinas, entrei em contato pela primeira vez com o 

movimento de prostitutas através da associação “Mulheres Guerreiras”. A associação é 

composta de mulheres prostitutas organizadas que se reúnem e realizam atividades e eventos, 

debatendo a situação da prostituição no Brasil. Identifiquei-me com a temática e as ações 

desenvolvidas, pois são mulheres que representam força, protagonismo e independência, 

combatendo o estigma e lutando pela transformação da realidade brasileira. Tal fato me levou 

a atuar como apoiadora da associação por dois anos (2015 e 2016) e auxiliar na organização, 

bem como na realização de atividades.  

A associação “Mulheres Guerreiras” participa da cena política de Campinas/SP, 

pautando as questões das mulheres e das prostitutas em um cenário de restrição de direitos. 

Posiciona-se fortemente contra o avanço do conservadorismo e a perda de direitos sociais. 

Logo, sua ação política não está restrita à prostituição. Apesar do cenário, o movimento de 

prostitutas não abrandou suas pautas, não se ateve à manutenção de conquistas, tampouco 

adotou uma postura defensiva. De fato, continuou realizando suas atividades e defendendo a 

regulamentação da prostituição como trabalho (GOÉS, 2017a, 2017b; HELENE, 2015, 2017; 

SILVA et al., 2017; TAVARES, 2014). 

Destaco que a associação “Mulheres Guerreiras” não está sozinha no cenário político 

em defesa dos direitos das prostitutas. Ela se fortalece em rede ao reunir em torno de si, além 

                                                 
1 Nesta pesquisa utilizo transexuais e travestis como categorias separadas, que correspondem a identidades e 

vivências distintas. Importante contribuição sobre a identidade travesti e as experiências na prostituição é a 

dissertação da Maria Zanela (2018) “TRAVESTIS EM CONTEXTOS DE PROSTITUIÇÃO DE RUA”. 

2 O programa de extensão em questão era a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

(ITCP/UNICAMP). A partir dos princípios da educação popular, autogestão e economia solidária, a Incubadora 

realizava formações com cooperativas vinculadas a movimentos sociais. A ITCP era financiada pelo Ministério 

da Educação, por meio de edital voltado a programas e projetos de extensão via PROEXT. Devido à falta de 

financiamento, o Programa cessou suas atividades em 2016 e 2017, e estava retomando-as em 2018. 
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de organizações coletivas de prostitutas, grupos e coletivos feministas que atuam nas periferias 

da cidade, constituindo uma rede feminista (MENDONÇA, 2017; TAVARES, 2014). A 

articulação nacional das organizações coletivas de prostitutas fica a cargo da Rede Brasileira 

de Prostitutas (RBP)3, que completou 30 anos de militância pelos direitos das prostitutas, em 

2017, e da Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais (CUTS)4, criada em 2015. 

Ambas organizações nacionais possuem posicionamentos semelhantes em termos de 

regulamentação da prostituição, ou seja, são favoráveis à atividade como trabalho. Como será 

abordado adiante, apesar da parceria com grupos feministas, a regulamentação da atividade 

como trabalho gera embates por partes do movimento feminista, que a entendem como uma 

exploração que não deve ser aprovada pelo Estado. 

De maneira geral, a atuação da associação “Mulheres Guerreiras” e do movimento de 

prostitutas se torna mais marcante no atual cenário brasileiro, em decorrência das posições 

políticas e econômicas adotadas pelo governo e de suas implicações para o conjunto da 

população. Desde 2013, o Brasil vive um cenário político conturbado; em 2014, a presidenta 

eleita democraticamente foi deposta por um processo de impeachment. Os argumentos dos 

deputados que votaram na seção da Câmara a elegibilidade do processo são significativos do 

avanço do conservadorismo. 

O estudo de Reginaldo Prandi e João Luiz Carneiro (2018) alerta que, apesar do 

impeachment ser sobre os Atos de Responsabilidade Fiscal e de responsabilidade orçamentária, 

o pronunciamento dos/as deputados/as e seus argumentos quase não mencionavam os motivos 

para a impugnação e afastamento da presidenta do cargo. Ademais, os autores destacam a 

participação marcante da bancada evangélica na votação. Do conjunto dos/as deputados/as 

evangélicos/as, 93,8% se posicionaram a favor da admissibilidade do impeachment. Entre os/as 

não evangélicos/as, a porcentagem de favoráveis foi de 67,7%, totalizando 71,8% dos/as 

parlamentares. 

Dentre as justificativas favoráveis à admissibilidade do processo de impeachment, a 

tradição se projetou como questão expressiva, a partir dos temas: família; religião; base eleitoral 

do/a deputado/a. Somou-se a esse argumento, outros que se reportavam ao entendimento de 

mau governo e de necessidade de combate à corrupção. Por outro lado, os pressupostos da 

democracia e da legalidade figuraram nas narrativas daqueles parlamentares que votaram contra 

                                                 
3 Mais informações sobre a Rede Brasileira de Prostitutas podem ser acessadas pelo site da organização, 

disponível em http://www.redeprostitutas.org.br. Acesso em: 21 maio 2019. 

4 A notícia da criação da Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais e mais informações sobre sua 

organização estão disponíveis em <http://mundoinvisivel.org/category/cuts/>.Acesso em: 21 maio 2019. 

http://www.redeprostitutas.org.br/
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a admissibilidade do processo (PRANDI; CARNEIRO, 2018). A justificativa do voto de Jair 

Bolsonaro foi especialmente emblemática da tradição. O então deputado, além de fazer alusão 

a Deus, dedicou seu voto ao coronel Brilhante Ustra, chefe do DOI-codi do exército de São 

Paulo. Segundo a Comissão da Verdade, o Coronel citado assassinou ao menos 50 pessoas e 

torturou por volta de 500 durante a Ditadura Militar brasileira, entre elas a própria presidenta 

Dilma Rousseff5. 

A defesa da família, apoiada em valores religiosos, tem crescido com força no cenário 

político nacional. Na formulação dos planos municipais, estaduais e federal de educação houve 

forte mobilização dos grupos conservadores para retirar de sua estrutura os textos referentes a 

gênero e orientação sexual. Setores conservadores da sociedade denominaram de “ideologia de 

gênero” as discussões sobre gênero e sexualidade (JUNQUEIRA, 2017), e alegaram que o tema 

iria “destruir a família” e que “encoraja crianças a se tornarem transexuais”6. A pesquisadora 

Judith Butler foi identificada como referência na formulação da suposta “ideologia de gênero”, 

como argumentam alguns setores da sociedade, o que resultou em mobilizações para cancelar 

uma palestra da pesquisadora em São Paulo7.  

A forte presença da defesa da família está associada a um modelo de desenvolvimento 

econômico neoliberal, incentivado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)8, e de ruptura 

com a tentativa desenvolvimentista do período anterior9. O vice-presidente Michel Temer 

                                                 
5 Informações obtidas a partir de BARBA, D.M.; WENTZEL, M. Discurso de Bolsonaro deixa ativistas 

‘estarrecidos’ e leva OAB a pedir sua cassação. BBC Brasil, 20 abr. 2016. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160415_bolsonaro_ongs_oab_mdb.>. Acesso em: 05 abr. 

2018. 

6 Um exemplo da argumentação pode ser visto na íntegra em LIMA, J. D. O que é “ideologia de gênero”?. 

Sempre Família. Disponível em: <http://www.semprefamilia.com.br/o-que-e-ideologia-de-genero/>. Acesso 

em: 06 abr. 2018.  

7 Foram recolhidas cerca de 320.000 assinaturas em petição na internet pedindo o cancelamento da palestra. Foi 

realizada uma manifestação no aeroporto para demonstrar que a pesquisadora não era bem-vinda no Brasil, 

quando os/as manifestantes chamaram-na de “assassina”.A notícia sobre a violência sofrida pela pesquisadora 

no aeroporto está disponível em: OLIVEIRA, T. Judith Butler é agredida ao embarcar no aeroporto de 

Congonhas. Carta Capital. 10 nov. 2017. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/judith-

butler-e-agredida-ao-embarcar-no-aeroporto-de-congonhas>. Acesso em: 09 abr. 2018. A pesquisadora também 

escreveu sobre a experiência no Brasil, podendo o texto ser acessado em: BUTLER, J. Judith Butler escreve 

sobre sua teoria de gênero e o ataque sofrido no Brasil. Folha de S. Paulo. 21 nov. 2017. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-escreve-sobre-o-fantasma-do-

genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml>. Acesso em: 09 abr. 2018. Outras informações sobre as 

mobilizações estão disponíveis em: BETIM, F. As vozes da pequena grande batalha do Sesc Pompeia. EL 

PAÍS. 08 nov. 2017. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/07/politica/1510085652_717856.html>. Acesso em 24 abr. 2018.  

8 O posicionamento do FMI apoiando as reformas propostas por Michel Temer pode ser conferido na notícia de 

ORTE, P. de.FMI destaca papel de reformas na recuperação econômica do Brasil. EBC Agência Brasil, 

Brasília,19 abr. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/fmi-destaca-

papel-de-reformas-na-recuperacao-economica-do-brasil>. Acesso em: 05 abr. 2018.  

9 Uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento adotado nos governos Lula e Dilma pode ser encontrada em 

BIANCARELLI, André M. A Era Lula e sua questão econômica principal: crescimento, mercado interno e 
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assumiu o poder em 2016, congelou os gastos públicos por 20 anos (incluindo gastos com saúde 

e educação, não incluindo o serviço da dívida)10, realizou a reforma trabalhista e propôs a 

reforma da previdência. 

A reforma trabalhista apareceu como uma “exigência do mercado”, uma modernização 

necessária às leis trabalhistas brasileiras, fundamental para a retomada do crescimento. Porém, 

trata-se de uma flexibilização de importantes direitos trabalhistas, que envolve formas de 

contratação mais precárias e atípicas, flexibilização da jornada de trabalho, rebaixamento da 

remuneração, alteração das normas de saúde e segurança do trabalho, fragilização sindical e 

mudanças na negociação coletiva, bem como limitação do acesso à Justiça do Trabalho e do 

poder da Justiça do Trabalho (GALVÃO et al., 2017)11. Trata-se de um modelo de 

desenvolvimento influenciado internacionalmente, que prevê a redução de políticas sociais, 

bem como a maior exploração e precarização do trabalho (GALVÃO et al., 2017). 

Andam juntas a “modernização” da economia e a defesa da família. O trabalho de 

Débora Messenberg (2017) é significativo para mostrar essa movimentação. A autora analisou 

durante o ano de 2015 manifestações de formadores de opinião da direita12, e identificou três 

ideias-força que apareciam repetida e regularmente nos discursos: antipetismo13; 

conservadorismo moral; princípios neoliberais. Tais ideias-força aparecem relacionadas e 

entrelaçadas, construindo um discurso que articula uma defesa neoliberal do Estado (Estado 

mínimo) a uma defesa da família tradicional (MESSENBERG, 2017). A defesa patriarcal, 

machista e heterossexualista da família tradicional também se soma a opiniões racistas e 

posicionamentos contrários à adoção de cotas raciais. A reflexão sobre estes discursos evidencia 

a articulação entre as opressões de raça, gênero e classe presentes neste avanço do 

                                                 
distribuição de renda. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 58, p. 263-288, 2014. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i58p263-288>. Acesso em: 05 abr. 2018. 

10A notícia e mais informações sobre a medida podem ser acessada em PEC que restringe gastos públicos é 

aprovada e vai a promulgação. Senado notícias. 2017. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/13/pec-que-restringe-gastos-publicos-e-aprovada-e-

vai-a-promulgacao> Acesso em: 17 fev. 2019. 

11 Uma das consequências da mudança foi a restrição das indenizações do crime da empresa mineradora Vale, 

com o rompimento da barragem de Brumadinho/MG, na qual ao menos 279 funcionários foram vítimas. Mais 

informações podem ser encontradas em BOND, Letycia. OAB contesta reforma trabalhista no Supremo. EBC. 

2019. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/oab-contesta-reforma-trabalhista-

no-supremo>. Acesso em: 18 fev. 2019. 

12 A definição de direita utilizada por Messenberg (2017) parte do pensamento de Bobbio (1994), que a 

identifica com valores como: “o individualismo, a supremacia da propriedade privada e da livre iniciativa, a 

intuição, a primazia do sagrado, a valorização da ordem e da tradição, o elogio da nobreza e do heroísmo, a 

intolerância à diversidade étnica, cultural e sexual, o militarismo e a defesa da segurança nacional, o 

crescimento econômico em detrimento da preservação ambiental e dos interesses imediatos dos trabalhadores, 

o anticomunismo e a identificação permanente com as classes superiores da sociedade” (MESSENBERG, 

2017, p. 622-623). 

13O antipetismo representa um discurso contrário ao Partido dos Trabalhadores brasileiro (PT), partido em cargo 

da presidência de 2002 até 2014. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/13/pec-que-restringe-gastos-publicos-e-aprovada-e-vai-a-promulgacao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/13/pec-que-restringe-gastos-publicos-e-aprovada-e-vai-a-promulgacao
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conservadorismo. Os formadores de opinião analisados por Débora Messenberg (2017) têm 

ganhado espaço no cenário nacional, nas mídias e redes sociais, com milhões de apoiadores.  

Importante consequência da movimentação conservadora foi a campanha do candidato 

Jair Bolsonaro à Presidência da República, e sua vitória em 28/10/2018, com 55,13% dos votos 

válidos14. Reflexões aprofundadas sobre a campanha15 e as consequências de seu governo ainda 

estão em curso. Contudo, alguns pontos já podem ser constatados, tal como a influência das 

redes sociais para criação de uma narrativa alternativa à da grade mídia. Bolsonaro foi 

considerado uma das figuras mais influentes das redes sociais, com maior número de reações 

às suas postagens, o que aumentava o alcance de seu discurso (CIOCCARI; PERSICHETTI, 

2018). Outro ponto marcante foi a construção de um discurso de ódio, marcado por racismo, 

preconceito, misoginia e violência (CIOCCARI; PERSICHETTI, 2018). Tal discurso está 

intimamente relacionado com referências religiosas, associado ao crescimento da bancada 

evangélica, e a defesa de uma agenda anti-LGBT, que promove a discriminação 

(BULGARELLI, 2018). 

O conservadorismo moral promove a lógica de um inimigo interno (TELES, 2018) e 

desviante, como: criminosos, vagabundos, libertinos, comunistas, anarquistas, LGBT’s, pobres, 

negros, mulheres, prostitutas e travestis. O discurso de ódio é direcionado a estes desviantes, 

aos seres humanos que desviam do homem branco, cisgenêro, heterossexual e rico. A criação e 

disseminação do discurso de ódio e de combate ao inimigo interno nutre um cenário de 

violência e intolerância, sustentados pelo medo e pela sensação de insegurança (TELES, 2018). 

Dessa forma, o Estado aparece em uma posição fundamental para garantir a proteção e a 

moralidade. A segurança pública e a polícia, neste cenário de insegurança, são demandadas para 

atuar, mesmo que de maneira repressora, violenta e autoritária (TELES, 2018). 

Em adição, o avanço do conservadorismo moral associado à implementação de um 

modelo econômico neoliberal refletem em aumento de trabalho informal e precarizado 

(GALVÃO et al., 2017), especialmente com a reforma trabalhista. Esse processo reforça a 

necessidade de defesa das condições dignas de trabalho, pleiteado, igualmente, pelo movimento 

de prostitutas no que tange à prostituição (REDE, 2008). A defesa da regulamentação da 

prostituição como um trabalho, feita pelo movimento de prostitutas, remete a melhores 

condições para exercer a prostituição e à garantia de direitos trabalhistas (GOÉS, 2017b). 

                                                 
14 Informações obtidas em MÁXIMO, Welton. Com 100% das urnas apuradas, Bolsonaro obteve 57,7 milhões 

de votos. EBC. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/com-100-das-

urnas-apuradas-bolsonaro-teve-577-milhoes-de-votos>. Acesso em: 17 fev. 2018. 

15 O material de campanha utilizado por Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 está disponível em: 

<https://www.jairbolsonaro17.com.br/MaterialCampanha>. Acesso em: 17 fev. 2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/com-100-das-urnas-apuradas-bolsonaro-teve-577-milhoes-de-votos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/com-100-das-urnas-apuradas-bolsonaro-teve-577-milhoes-de-votos
https://www.jairbolsonaro17.com.br/MaterialCampanha
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Apesar do avanço deste conservadorismo moral, o movimento de prostitutas questiona e o 

enfrenta no dia-a-dia do trabalho sexual. Ademais, problematiza a atuação política tradicional 

e conservadora, assim como busca resistir às tentativas de confinamento da atividade, 

construindo novas formas de atuação política (HELENE, 2017; MENDONÇA, 2017; 

TAVARES, 2014), colocando-se como protagonista na discussão. 

É nesse contexto sócio-político e do atual compromisso social da Associação que surge 

esta pesquisa. As inquietações acerca do cenário, bem como as reflexões sobre a 

regulamentação da prostituição como um trabalho, o movimento de prostitutas e a prostituição 

se transformaram em questionamentos que refletiram e refletem a constituição da minha 

trajetória acadêmica. A prostituição se torna tema de minhas investigações. Primeiramente, 

levou-me a desenvolver o trabalho de conclusão de curso em Ciências Econômicas sobre a 

temática. Este versou sobre um levantamento inicial do movimento de prostitutas no Brasil e 

da legislação referente ao tema. 

No mestrado, no curso de Serviço Social e junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Serviço Social e Relações de Gênero (NUSSERGE), a aproximação às epistemologias 

feministas abriu as portas para o questionamento do processo de produção do conhecimento, 

refletindo na adoção das referências teóricas do presente Trabalho. A investigação feminista se 

estabelece como crítica à maneira de pesquisar e de produzir conhecimento (SALGADO, 2008), 

historicamente ancorada no paradigma racionalista da ciência. Logo, permite questionamentos 

à ciência moderna, que é resultante de um grupo social específico: homens cis; brancos; 

burgueses; colonizadores. 

Nesse sentido, a ciência foi orientada por homens, suas medidas, seus pensamentos e 

ideais, excluindo as populações colonizadas, as mulheres e os gêneros inconformes 

(LUGONES, 2014a, 2014b; SALGADO, 2008; VERGUEIRO, 2015). O universal se tornou o 

masculino branco cisgênero. As mulheres e os homens colonizados não eram pesquisadores/as, 

sujeitos/as cognoscentes, e sim objeto de estudo, algo a ser conhecido e explicado. Em 

contraposição a tal construção, a investigação feminista elabora uma crítica aos núcleos de 

dominação masculinos nas ciências, que se expressam nos preconceitos de gênero. Martha 

Salgado (2008) elenca como tais núcleos: o androcentrismo; o sexismo; o binarismo; o 

eurocentrismo; a exclusão por renda. A partir dessa chave de interpretação, a investigação 

feminista propõe a descolonização da ciência, bem como a desconstrução de sua suposta 

neutralidade e universalidade.  

 

Para descolonizar o conhecimento, temos que entender que todos/as nós falamos de 

tempos e de lugares específicos, a partir de realidades e histórias específicas. Não 
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existem discursos neutros. Quando acadêmicos/as brancos/as afirmam ter um discurso 

neutro e objetivo, eles/as não estão reconhecendo que também escrevem a partir de 

um lugar específico que, naturalmente, não é neutro nem objetivo, tampouco 

universal, mas sim dominante. Eles/as escrevem a partir de um lugar de poder 

(KILOMBA, 2016, p. 17). 

 

Para Grada Kilomba (2016) existe uma relação de poder que determina a ciência, e a 

ciência possui uma posição de poder sobre a sociedade. A autora aponta como caminho para a 

construção de um saber descolonizado a necessidade de situar o conhecimento, de evidenciar a 

partir de onde, quando e como este é construído, explicitando, assim, as posições de poder para 

superar a “suposta” universalidade e neutralidade do trabalho acadêmico. 

Além dos contextos social, econômico e político, e da localização dos quais partem 

essa pesquisa, esta é também resultado de reflexões feitas junto aos feminismos.  Assim, trata-

se de um diálogo, de uma aproximação, com os feminismos negro, descolonial e o 

transfeminismo. Porém, tal tentativa possui limitações relativas tanto à vivência da 

pesquisadora - uma mulher branca, cisgênera, estudante e não prostituta -, quanto à recente 

aproximação a tais teorias no período do mestrado.  

O processo de produção desta dissertação permitiu um aprofundamento das 

compreensões da pesquisadora sobre prostituição e atuação policial, por meio do contato com 

a literatura, o trabalho de campo, a zona e, principalmente, as narrativas das prostitutas. Nesse 

sentido a pesquisa, que em um momento inicial estava marcada por uma apreensão maniqueísta 

da realidade, oscilando entre aspectos positivos ou negativos da relação da polícia com as 

prostitutas, foi se transformando. 

Esta caminhou para uma reflexão mais complexa, que abarcou tanto as positividades, 

quanto as negatividades, tanto as resistências, quanto as violências, tanto a agência quanto a 

dominação, em um movimento contínuo e único que integra e constitui o fenômeno. Ou seja, 

caminhando para um entendimento da polícia que ultrapassa a violência, e da prostituição para 

além da dicotomia exploração-subversão, e para além do movimento de prostitutas. Um dos 

momentos importantes para tais deslocamentos foi a realização do trabalho de campo, no qual 

apenas mulheres prostitutas transexuais e travestis aceitaram participar das entrevistas. Esse 

fato exigiu que a pesquisa abarcasse mais uma crítica sobre a colonialidade, a binariedade e as 

categorias homogêneas e universais de mulher: o transfeminismo. 

Os feminismos críticos ao colonialismo, com os quais essa pesquisa dialoga, são uma 

das correntes teóricas que compõe a investigação feminista. Segundo a formulação de Maria 

Lugones (2014b), a modernidade organizou o mundo a partir de categorias homogêneas e 

separáveis, que constituem dicotomias hierárquicas, entre elas: homem-mulher; branco-negro. 
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As mulheres de cor não se encaixam nessa divisão categorial. Na categoria homogênea mulher, 

o signo é a mulher branca, não prostituta; na categoria homogênea raça, o signo é o homem. 

Pensar as mulheres não brancas, negras, quilombolas, indígenas, chicanas, latino-americanas, 

prostitutas, exige fazer a crítica às categorias homogêneas. Da mesma forma, pensar as 

mulheres transexuais e travestis exige romper a categoria universal e homogênea de mulher, 

cujo signo é a mulher branca, cisgênera e em relação monogâmica reconhecida pelas 

instituições religiosas. 

Para Maria Lugones (2014b), a dicotomia central da modernidade é a que divide o 

humano do não-humano, imposta aos colonizados das Américas e Caribe; do mesmo modo pelo 

qual foi imposta a dicotomia homem e mulher (LUGONES, 2014b). No caso da colonização, 

os colonizados foram classificados pelas categorias hierárquicas do colonizador como não 

humanos. Este processo, de tornar o colonizado não-humano, associado à exploração 

capitalista, à racialização e à distinção por gênero, conformou o que Lugones (2014b) denomina 

“colonialidade do gênero”. 

 

Chamo a análise da opressão de gênero racializada capitalista de “colonialidade do 

gênero”. Chamo a possibilidade de superar a colonialidade do gênero de “feminismo 

descolonial”. A colonialidade do gênero permite-me compreender a opressão como 

uma interação complexa de sistemas econômicos, racializantes e engendrados, na qual 

cada pessoa no encontro colonial pode ser vista como um ser vivo, histórico, 

plenamente caracterizado (LUGONES, 2014b, p. 941). 

 

Desta forma, essa pesquisa procura refletir de maneira articulada a exploração 

capitalista e a colonialidade racializante e generificada, recuperando essa complexa rede de 

opressões para abordar a relação entre as prostitutas e a polícia. Além do comprometimento 

com a produção de um conhecimento situado, que exponha seu contexto, que não se apresente 

universalista, e que não caia em categorias homogeneizantes e hierárquicas, este estudo 

pretende ser socialmente útil ao debate acadêmico, ao setor público, às prostitutas e às mulheres. 

Há, ainda, um comprometimento com os grupos marginalizados, com a população que foi 

excluída da ciência e que teve suas vozes “abafadas”. Ou seja, não foram somente os povos 

colonizados e as mulheres não-brancas que tiveram seus protagonismos invisibilizados, 

somam-se a essas a população trans e de gêneros inconformes, assim como as mulheres que 

fogem ao padrão da moral e da feminilidade, as prostitutas.  

A partir do encontro com as teorias críticas do machismo, cissexismo, colonialismo e 

racismo da ciência, o olhar para o tema da prostituição mudou. Torna-se cada vez mais forte a 

necessidade de projetar as vozes das prostitutas, de partir de suas narrativas. Dessa forma, estou 

abordando um tema que não trata diretamente da minha experiência pessoal de vida, e sim da 
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experiência de outras mulheres. Porém, por se tratar de uma questão estrutural, a prostituição 

não pode ser discutida apenas por prostitutas, pois também é resultado de um complexo de 

relações de gênero, raça e classe que estrutura e afeta toda a sociedade (GOÉS, 2017a; 

OLIVAR, 2010; PISCITELLI, 2013). 

Logo, esta pesquisa não é resultado de uma reflexão que parte de uma experiência 

individual, mas sim de uma experiência coletiva. Portanto, torna-se fundamental abordar a 

experiência dessas mulheres e suas elaborações a partir da coletividade, a partir do movimento 

de prostitutas e dos feminismos negro, descolonial16 e transfeminista. Assim como elaborado 

por Patricia Hill Collins (1997), o que se busca é o ponto de vista privilegiado das elaborações 

coletivas de um grupo marginalizado. O movimento de prostitutas é um importante agente no 

debate sobre a prostituição e a polícia; seus posicionamentos e suas formulações são parte 

fundamental das vozes que disputam a cena política e, como tal, serão aqui tratadas.  

É exatamente do encontro com o movimento de prostitutas e com pesquisadoras que 

visibilizam suas falas que surge o problema de pesquisa. A atuação da polícia é pauta histórica 

da Rede Brasileira de Prostitutas (LEITE, 1992), é marcante na criação da zona de prostituição 

de Campinas/SP (MAZZARIOL, 1976) e é tema recorrente no cotidiano da zona (OLIVAR, 

2010; TAVARES, 2014). Ademais, a regulamentação da prostituição pelo Estado como 

trabalho é uma das principais lutas da Rede Brasileira de Prostitutas (LEITE, 1992; REDE, 

2008), o que sugere que as duas pautas se entrelaçam. 

A regulamentação da prostituição como trabalho poderia fazer com que o tema 

deixasse de ser abordado pelo Código Penal, passando a ser tratado como uma questão 

trabalhista e não de polícia. A polícia tem sido escolhida como o agente principal do Estado 

para lidar com o desviante, com as pessoas que diferem do homem branco rico e sua moralidade. 

Segundo Marlene Rodrigues (2003), é a figuração da atividade no Código Penal, que versa 

sobre o crime e as infrações penais, que faz com que a polícia seja o agente central do Estado 

para tratar da prostituição. É, portanto, uma questão de polícia, sendo responsabilidade da 

polícia civil investigá-la e da polícia militar coibi-la (RODRIGUES, 2003). 

Assim, a delimitação do objeto de pesquisa se deu a partir das reflexões das pautas do 

movimento de prostitutas e foi aqui abordada em três seções: primeiro uma introdução, em 

seguida asseguro o debate sobre prostituição e, então, atuação policial. No item 1.1. da 

introdução, descrevo a metodologia utilizada na pesquisa; no item 1.2. discuto a caracterização 

da zona de prostituição do Jardim Itatinga e no item 1.3. apresento as entrevistadas. A seção 

                                                 
16 Utilizo feminismo descolonial amparada nas reflexões de Lugones (2014a; 2014b) como uma possibilidade 

de superar as opressões e injustiças da colonialidade do gênero. 
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sobre prostituição parte do modelo legal abolicionista brasileiro, e avança para uma revisão 

bibliográfica sobre as concepções da atividade no âmbito do debate feminista e no contexto 

brasileiro, preocupando-se com as opressões estruturais de gênero, raça e classe. Em seguida, 

na seção 2.3., abordo o entendimento de prostituição das entrevistadas, em diálogo com as 

concepções abordadas na seção anterior. Por fim, discorro sobre o movimento de prostitutas e 

a associação Mulheres Guerreiras, com especial atenção a sua atuação, tendo em vista a 

legislação brasileira, as concepções de prostituição e as experiências das entrevistadas. 

A seção seguinte, igualmente, traz uma revisão bibliográfica a respeito da polícia no 

Brasil, refletindo as desigualdades de renda, gênero e raça e sua relação com o Estado. No item 

3.1., desenvolvo uma reflexão sobre a atuação policial no Brasil, partindo da formação 

profissional e da constituição de uma identidade policial, dialogando com a atuação policial 

segundo as entrevistas, e abordando a situação do “estado de sítio” na zona do Jardim Itatinga, 

e as resistências organizadas a partir do episódio. Por fim, ‘encerro’ o trabalho com as 

considerações finais. 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa apoiou-se nas teorias feministas, especialmente naquelas 

do feminismo negro e descolonial (COLLINS, 1997; GONZALEZ 1984; KILOMBA, 2016; 

LUGONES, 2014a, 2014b; MENDOZA, 2010; OYËWÙMÍ, 2004; SEGATO, 2011). Um 

ponto central de tais teorias é a crítica à forma de produção de conhecimento e à razão científica, 

especialmente às categorias dicotômicas e homogêneas da modernidade e à universalização que 

trazem consigo (KILOMBA, 2016; LUGONES, 2014a). A crítica à universalização considera 

que existem relações de poder que determinam quais experiências e vivências serão 

consideradas particulares e quais serão consideradas universais. Assim, tais teorias defendem 

que as experiências individuais são particulares, e dependem do contexto e das relações em que 

se inserem. Dessa forma, as experiências são individualizadas, mas não são desconectadas das 

relações sociais e, portanto, da coletividade. Logo, existem pontos de convergência dessas 

experiências que podem ser generalizados a partir das relações de poder, quando analisados a 

partir de grupos, particularmente de grupos oprimidos (COLLINS, 1997). É o que defende a 

teoria do ponto de vista (ou standpoint) feminista, ressaltando a importância da contribuição 

que os grupos sociais marginalizados trazem à ciência quando passam a participar desta, devido 

ao ponto de vista que possuem (COLLINS, 1997; HARAWAY, 1995; HARDING, 1992).  
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A crítica à ciência positivista resulta em algumas disputas no meio acadêmico, que vão 

desde uma ruptura mais radical com metodologias e teorias positivistas, repensando a forma de 

exposição (hooks, 2014; ANZALDÚA, 2005), até a ressignificação de metodologias utilizadas 

no meio acadêmico (LUGONES, 2014a, 2014b; MENDOZA, 2010, SEGATO, 2011). Esta 

pesquisa aproxima-se do segundo posicionamento, dialoga com as críticas feministas e 

descoloniais para reapropriar metodologias que foram elaboradas em outros contextos, a serviço 

de outros propósitos, entre estes o conceito de narrativas e o método de análise de conteúdo. 

Porém, trabalhar com metodologias eurocêntricas não combate frontalmente a colonialidade do 

saber, como lembra Audre Lorde (s.d.). as ferramentas do senhor não destroem a casa grande, 

assim como as metodologias eurocêntricas não vão destruir a colonialidade e o patriarcado que 

carregam, contudo, ressignificá-las pode contribuir para o processo de construção de novas 

ferramentas, que sejam, aí sim, de fato transformadoras. 

A partir desta chave de compreensão, busquei nas narrativas das prostitutas o ponto de 

vista privilegiado sobre a atuação da polícia na prostituição. O estudo das narrativas surgiu na 

área da literatura, mas se expandiu para boa parte das ciências humanas (PAIVA, 2008). A 

narrativa oral representa um relato de algum acontecimento pessoal; seu compartilhamento faz 

com que o evento entre para a biografia da entrevistada e se configure como uma experiência 

(PAIVA, 2008). A possibilidade de partilha da experiência vivida reconhece a pessoa que 

participa da entrevista no controle de sua vida, cabendo a ela narrar sobre sua própria história 

(NEVES, 2012). As narrativas e o compartilhamento da experiência pessoal são, igualmente, 

valorosas para a construção do conhecimento, pois permitem que se reformule teorias a partir 

da emergência de novos elementos (SQUIRE, 2014). Tal escolha metodológica deve-se ao fato 

do reconhecimento das entrevistadas como possuidoras de saberes, permitindo a disseminação 

de suas vozes. Ademais, de maneira geral, possibilita o fortalecimento das prostitutas, como 

grupo marginalizado.  

A abordagem da pesquisa é qualitativa, com trabalho de campo (MINAYO, 2002) no 

Jardim Itatinga, Campinas/SP. A pesquisa contou com uma revisão bibliográfica e documental, 

que buscou aprofundar a fundamentação teórica desenvolvida sobre a prostituição e a atuação 

policial nessa área. O trabalho de campo foi constituído de observação direta e de cinco (05) 

entrevistas individuais, com roteiro semi estruturado. A observação direta foi utilizada em 

visitas a campo e em eventos acadêmicos sobre o tema. Seus registros foram feitos em diário 

de campo, orientados pelos objetivos específicos da pesquisa. Cabe destacar que os diferentes 

instrumentos de coleta de dados se complementaram; as informações obtidas através das 
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entrevistas acrescentaram à observação direta, e esta à revisão bibliográfica e documental, e 

assim reciprocamente. 

As entrevistas individuais garantiram às mulheres participantes o tempo e a atenção 

necessários para que desenvolvessem suas narrativas. O modelo semi estruturado das 

entrevistas individuais possibilitou desenvolver o conteúdo que os objetivos específicos 

remetiam, sem dar um formato rígido ao instrumento. A intenção era que as mulheres se 

sentissem confortáveis e livres para compartilhar suas experiências e seus saberes. O conforto 

das mulheres participantes foi parte central da coleta de dados, pois a narração de histórias exige 

uma relação de confiança e abertura, valorizando-se a troca, a colaboração e a interação 

(NEVES, 2012). O local da entrevista foi indicação das mulheres, para que escolhessem espaços 

onde se sentiam seguras e acolhidas, o que possibilitaria o desenvolvimento da narrativa. Toda 

a coleta de dados ocorreu no ambiente de trabalho de cada profissional, na sala ou quintal da 

casa de prostituição na qual trabalham. As entrevistas e os locais estão descritos em maiores 

detalhes na caracterização das entrevistadas. 

As entrevistas foram realizadas a partir dos princípios de respeito, cordialidade e 

simpatia, de acordo com os direitos humanos (BRASIL, 2013). Sua realização não contou com 

simulação, fraude ou pagamento. Antes de iniciar a entrevista foi apresentado às mulheres um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que consta do objetivo da pesquisa, metodologia 

e manutenção do sigilo dos dados pessoais, voz, imagem e nome. Nos casos em que as mulheres 

participantes concordaram, as entrevistas foram gravadas, por meio de aplicativo de aparelho 

celular. 

Apesar das medidas buscando o conforto e o acolhimento das entrevistadas, várias 

dificuldades foram encontradas e estão explicitadas em seguida. Todas as entrevistas duraram 

em torno de 30 minutos. O áudio das entrevistas não será divulgado e as gravações foram 

transcritas pela autora. Uma das mulheres não concordou com a gravação, então, foram feitas 

anotações em caderno durante a entrevista. 

As mulheres que aceitaram participar da pesquisa trabalham ou trabalharam como 

prostitutas na zona do Jardim Itatinga, são travestis e transexuais, com idades entre 24 e 55 

anos. Duas das entrevistadas não trabalham mais como prostitutas, mas ainda trabalham na 

zona, como cozinheiras ou comerciantes. Ou seja, os critérios de inclusão foram dois: a 

identidade de gênero (mulheres cis, transexuais ou travestis) e o exercício do trabalho sexual 

na zona do Jd. Itatinga. 
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O acesso às mulheres foi por meio da associação Mulheres Guerreiras17, que fez 

algumas indicações. Apenas mulheres transexuais e travestis aceitaram participar da pesquisa, 

mesmo com a mediação de mulheres cis pela Associação, que é composta por mulheres cis, 

travestis e transexuais. Algumas especulações sobre a razão da participação apenas de mulheres 

trans e travestis são abordadas nas seções seguintes. O período de coleta compreendeu o 

segundo semestre de 2018, com visitas a campo e realização das entrevistas.  

A Zona foi escolhida por suas características. Além de ser uma das maiores da América 

Latina (HELENE, ANDREOTTI, MARINO, 2013), com 200 estabelecimentos relacionados ao 

mercado do sexo (TAVARES, 2014), é um bairro no qual a prostituição é confinada desde 

meados de 1960 (MAZZARIOL, 1976). Assim, a violência policial que atinge as mulheres que 

ali trabalham é relacionada à prostituição. As poucas casas que não estão envolvidas com o 

mercado do sexo possuem placas com dizeres: “Casa de Família” (TAVARES, 2014). A região 

de confinamento da prostituição é resultado de uma ação policial organizada para a criação do 

bairro (MAZZARIOL, 1976), e sua atuação permanece na atualidade (ASSOCIAÇÃO, 2013), 

configurando a zona do Jd. Itatinga como um lugar privilegiado para observar a atuação policial. 

A escolha pelas narrativas das prostitutas foi resultado tanto do entendimento de que 

estas possuem um saber privilegiado sobre o tema, quanto da necessidade de projetar seus 

saberes e narrativas para dentro da produção acadêmica. Porém, o contexto político apresentado 

dificultou em muito a realização da pesquisa. Como mencionado, a eleição presidencial de 2018 

e o contexto de avanço do conservadorismo reavivaram a discussão sobre moralidade. A 

prostituição é um tema que mobiliza valores, tabus e moralidades, logo, carrega consigo a 

dificuldade da sua abordagem. Em torno dela foi criado um pânico moral, que atribui uma 

valoração negativa às mulheres prostitutas e as tornam, ou seus filhos, um xingamento. Ser 

identificada como prostituta para muitas mulheres é um problema, uma intimidação à sociedade 

e aos seus preceitos morais, típico do pânico moral (COHEN, 2002).  

Utilizo aqui pânico moral como uma categoria definida por Stanley Cohen (2002) para 

se referir às situações sociais determinadas como ameaçadoras pela sociedade, exatamente as 

situações, atitudes e identidades tomadas como desviantes. Estas se tornariam alvo de 

“barricadas morais”, protagonizadas por formadores de opinião e pela sociedade. Ressalto que 

                                                 
17 Minha atuação como apoiadora da associação “Mulheres Guerreiras” nos anos de 2015 e 2016 facilita meu 

acesso à Associação. Como princípio da Associação, elas solicitam que qualquer pesquisa realizada com seu 

apoio tenha uma contrapartida para as prostitutas. Assim, os resultados desta pesquisa serão apresentados, 

posteriormente, em reunião pública da Associação. 
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tal fenômeno atravessou a produção acadêmica e se manifestou no momento da pesquisa de 

campo com as prostitutas.  

Além disso, discutir polícia é igualmente difícil. Uma das entrevistadas, durante a 

entrevista, contou o seguinte caso: “É boa essa reportagem, a moça pegava o cara sabendo que 

era bandido e passava para polícia. E foi a polícia mesmo que entregou a moça para os bandidos 

(...) é filha ... tem polícias boas e tem polícias más”. Abordar a atuação policial no Brasil não é 

uma tarefa simples, devido ao medo de retaliação, assim como não é fácil falar sobre tráfico de 

drogas ou crime organizado. Desse modo, a participação na pesquisa pode ter sido entendida 

negativamente por algumas mulheres, gerando sentimentos de exposição, inclusive por 

situações delicadas com a polícia ou com o crime organizado que atua no bairro, apesar de ser 

assegurado o total anonimato.  

Nas primeiras tentativas de entrada no campo foram percebidas algumas dificuldades 

de acesso às prostitutas. Embora tenha atuado por dois anos (2015 e 2016) na associação 

Mulheres Guerreiras, muitas prostitutas da Zona não participavam naquele momento da 

Associação ou das atividades promovidas, por isso, não me conheciam. Outras, começaram a 

trabalhar na Zona a partir de 2017, sendo um local de alta circulação de pessoas. As mulheres 

circulam entre diversas zonas do país e não costumam ficar muito tempo no mesmo local. Nesse 

contexto, contei apenas com duas mulheres da Associação que me conheciam bem e lembravam 

do trabalho realizado. Estas foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, ao se 

colocarem como minhas informantes-chave (YIN, 2001) e me apresentarem outras mulheres. 

Somado ao estranhamento, outro fator dificultou a aproximação com as mulheres: o 

receio de participar de pesquisas acadêmicas, devido ao sentimento de “objeto de estudo” 

gerado por estudos realizados no local em um passado recente. Duas histórias foram relatadas 

por prostitutas que não quiseram ser entrevistadas. Em um dos casos, as falas das entrevistadas 

foram distorcidas, o vídeo foi editado, gerando mudanças no conteúdo da narrativa, e postado 

na internet. Em outro, após as/os estudantes coletarem os dados na Zona, seus pais acionaram 

a polícia, alegando que as mulheres que participaram da pesquisa fizeram apologia à 

prostituição. Depois de tais acontecimentos, uma das mulheres, importante figura no bairro, 

relatou que orienta as prostitutas a não participarem de pesquisas acadêmicas. O pânico moral 

(COHEN, 2002) aqui se expressa na resposta de pais de estudantes convocando a polícia para 

atuar, e se associa à ausência de ética na pesquisa com a desvalorização, bem como manipulação 

das falas das mulheres prostitutas, sendo entendidas como objetos de estudo, e não como 

sujeitas de opinião e saberes. 
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Associa-se às dificuldades mencionadas o fato de a Zona ser o espaço de trabalho 

dessas mulheres. Para conceder a entrevista, teriam que interromper suas atividades, havendo, 

consequentemente, perda de dinheiro. No final do mês, algumas prostitutas disseram que 

precisavam trabalhar mais para pagar as contas, não podendo dispor de seu tempo. No começo 

do mês, a Zona ficava mais cheia, com muitos clientes e as mulheres ocupadas, também não 

conseguiam participar. Para além disso, recusaram-se a agendar outro local ou horário, 

dispondo apenas do momento em que estivessem na Zona, mas não trabalhando, como horário 

de almoço ou pausa. Assim, as entrevistas foram relativamente curtas, com duração média de 

30 minutos. 

Considerando todas as dificuldades relatadas acima sobre o trabalho de campo e as 

entrevistas, foi muito significativo que apenas mulheres trans e travestis aceitassem participar 

da pesquisa. Apesar de não ter sido possível aprofundar um estudo sobre o fenômeno, duas 

hipóteses que se complementam surgiram ao longo da construção da dissertação. A primeira 

decorre da ideia de que uma posição de maior vulnerabilidade a injustiças também constrói um 

lugar de maior resistências e organizações. Dessa forma, a participação na entrevista não 

parecia colocá-las em um lugar de maior vulnerabilidade ou de maior risco. A segunda hipótese, 

infelizmente, foi pouco trabalhada na pesquisa, mas remete ao fato de a polícia estar igualmente 

na condição de clientes das prostitutas trans e travestis, o que daria a essas mulheres uma 

vantagem, uma posição favorável com a polícia, por participarem de um pacto de segredo que 

escapa duplamente à moralidade, e o faz de maneira significativamente maior do que a 

prostituição de mulheres cis. 

A análise das entrevistas foi feita a partir da técnica de análise de conteúdo, na 

modalidade temática, segundo Laurence Bardin (2010). Embora não seja uma técnica 

decorrente dos estudos feministas ou descoloniais, a ferramenta pode ser utilizada de modo 

crítico, servindo aos objetivos desta pesquisa. A análise partiu das transcrições e anotações das 

entrevistas e organizou seus conteúdos considerando o processo de codificação em eixos 

temáticos e seus sentidos. Foi realizada uma primeira leitura (flutuante) dos materiais 

disponíveis, intitulada por Laurence Bardin (2010) de pré-análise, para entender os sentidos 

gerais das narrativas. 

Após esse primeiro passo, foi criado um sistema de categorias que constitui o que 

Bardin (2010) denomina de procedimento por “milha”. Assim, foram identificados três grandes 

grupos temáticos do conjunto do corpus, nomeados: i) reprodução material; ii) atuação 

policial; e iii) resistências. 
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TABELA 01: grupos temáticos das entrevistas 

Reprodução material Atuação policial Resistências 

Família Polícia: trabalho Política e direitos 

Dinheiro Polícia: proteção/segurança Resistências 

Sexualidade Polícia: 

amiga/favores/namoro 

Prostituição: riscos e 

dificuldades 

Prostituição e trabalho Polícia: autoridade Preconceito 

Prostituição e diversão Violência policial  

Transexualidade Criminalidade  

Beleza   

FONTE: elaboração própria. 

A partir da identificação dos eixos temáticos foi observado como os temas estiveram 

presentes em cada narrativa, sua ordem e como estes se relacionavam entre si. Por exemplo, o 

eixo temático das resistências apareceu junto aos eixos de atuação policial violenta, bem como 

políticas e direitos. O passo seguinte foi a exploração vertical do material (BARDIN, 2010), 

que assegurou um olhar atento às narrativas de acordo com os eixos temáticos, reagrupando os 

dados segundo seus sentidos. Neste momento, as transcrições foram recortadas e reagrupadas a 

partir dos eixos temáticos, permitindo a análise dos temas no conjunto das narrativas. O último 

passo se referiu à discussão dos resultados, recuperando os objetivos específicos e as questões 

norteadoras, tendo como referência as categorias que informaram a construção da pesquisa. 

A escolha pela análise de conteúdo decorreu do entendimento de que esta possibilita 

aprofundar a compreensão sobre as narrativas, ampliar a reflexão e enriquecer a leitura do 

material (BARDIN, 1977). A análise de conteúdo é utilizada para auxiliar a pesquisadora na 

apreensão e sistematização dos saberes transmitidos pelas mulheres participantes. A técnica não 

foi utilizada como um instrumento para encontrar informações ocultas que as entrevistadas 

optaram por não comunicar; ela facilita uma compreensão conjunta dos temas de todas as 

narrativas. Apesar das entrevistas serem individuais, o saber que as prostitutas possuem é 

coletivo, pertence a esse grupo social, por isso, suas narrativas se complementam, o que 

favorece a análise conjunta. 

No desenvolvimento do texto as reflexões sobre as entrevistas, separadas nos três 

grupos temáticos, foram apresentadas ao longo das seções, não compondo um capítulo 

reservado para análise dos dados. Dessa forma, o grupo temático “reprodução material” foi 
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abordado no item 2.3., projetando o entendimento das entrevistadas sobre a prostituição. O 

grupo temático atuação policial foi abordado no item 3.1. assim como o grupo temático das 

resistências. Dessa forma, discuti os resultados simultaneamente à revisão bibliográfica, de 

acordo com o desenvolvimento dos assuntos abordados e promovendo maior interação do 

conteúdo em seu conjunto. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA  

 

O conceito de zona pode ser utilizado para delimitar uma região de acordo com alguns 

fatores, como a atividade nela realizada, localização, características naturais, entre outros. No 

caso da zona de prostituição, trata-se de uma região marcada pela atividade nela realizada, o 

trabalho sexual, mas não somente pela delimitação de um território no qual a prostituição 

acontece ou no qual é confinada. Caracteriza-se, sobretudo, por ser um complexo de relações 

sociais particulares, que congrega, simultaneamente, exclusões (de outras partes da cidade, mas 

também da moralidade), e potencial criativo de uma “nova” figura política, que mistura 

legitimidade e ilegitimidade, assim como moralidade e imoralidade18 (TAVARES, 2014). No 

entanto, pode-se considerar que a zona escapa da moralidade, concentrando em um território 

específico aqueles/as rejeitados/as pela sociedade. Exatamente por concentrar a prostituição em 

uma única região é que o aparecimento de tais fenômenos fica evidenciado. No Brasil, existem 

alguns exemplos de zonas de prostituição, como a Vila Mimosa no Rio de Janeiro (SIMÕES, 

2010), a Guaicurus em Belo Horizonte (GOES, 2017), o Jardim Itatinga em Campinas 

(TAVARES, 2014), a “Boca do Lixo” em São Paulo (ARAÚJO, 2015), cada uma com suas 

particularidades. 

A “Boca do Lixo”, por exemplo, foi formada em decorrência do fim da zona de 

confinamento do Bom Retiro. O confinamento no bairro do Bom Retiro foi resultado de uma 

ação estatal que ordenou a transferência compulsória das prostitutas da região central para a 

zona do Bom Retiro, no mandato de Ademar de Barros, nomeado interventor Federal do estado 

de São Paulo, sob o regime do Estado Novo (RIZZO, 2017). Em 1954, a zona do Bom Retiro 

                                                 
18Parte do meu trabalho de campo foi feito no mesmo período da campanha para as eleições presidenciais de 

2018, que levantaram pautas morais controversas, como: casamento homoafetivo; educação sexual de crianças; 

desigualdades raciais e de gênero; entre outros. Em uma conversa com a dona de uma das casas de prostituição 

do bairro, ela me explicou que era conservadora, que defendia a família tradicional, baseada em um casal 

heterossexual, que era contra a descriminalização do aborto, que sofria racismo por ser branca. Em vários 

momentos, repetiu que as pessoas, de maneira geral, têm muito preconceito com a zona de prostituição, acham 

que vão encontrar desrespeito e bagunça, mas ela era dona da casa e era conservadora (Diário de campo, 31 de 

agosto de 2018). 
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foi desfeita em razão da comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo (RIZZO, 2017), 

levando ao desconfinamento da prostituição da região central de maneira drástica. As reações 

foram de resistência tanto da sociedade quanto das prostitutas, gerando tumultos e passeatas 

(RAGO, 1991). A prostituição migra para a região que ficará conhecida como “Boca do Lixo” 

ou “Quadrilátero do Pecado”, termos cunhados pela imprensa, estigmatizando o local e as 

atividades ali realizadas (ARAÚJO, 2015). 

A formação da zona do Jd. Itatinga foi resultado de uma operação articulada pela 

polícia, com forte apoio da mídia e do setor imobiliário em 1967 (MAZZARIOL, 1976; 

HELENE, 2015). Neste momento, Campinas/SP vivia uma transformação urbana que era 

resultado tanto da industrialização da década de 1960, quanto das reformas urbanas europeias, 

especialmente a parisiense (HELENE, 2015). Tais transformações ampliam a circulação das 

pessoas de classe alta nas cidades, principalmente das mulheres brancas, promovendo espaços 

de encontros com as populações pobres, negras, e com as prostitutas (RAGO, 1991). Em 

decorrência, nas classes enriquecidas, amplia o sentimento de desacordo com a confluência dos 

dois grupos no mesmo espaço urbano. 

Desde 1950, as manifestações contrárias à presença das prostitutas na cidade de 

Campinas/SP (HELENE, 2015) se ampliam, construindo na mídia um discurso que 

argumentava a incompatibilidade das famílias de classe alta com a população que ocupava as 

ruas, as mulheres negras, as prostitutas, as trabalhadoras e os trabalhadores. A necessidade de 

separar as mulheres cis brancas, representantes das “famílias” e da moral, das “outras” mulheres 

que habitavam às ruas, exigiu a criação de regiões da cidade nas quais as últimas pudessem 

circular, ou seja, as zonas de confinamento, as periferias (HELENE, 2015). 

A defesa do acesso à cidade e ao mercado de trabalho às mulheres cis brancas e de 

classe alta é ponto marcante da construção teórica do feminismo branco europeu, que se 

pretende universal. Porém, desde Soujorner Trouth (1851), as mulheres negras denunciam o 

racismo e a parcialidade de tal pauta. As mulheres não brancas já trabalhavam e ocupavam as 

cidades e os espaços públicos, não estavam restritas ao espaço doméstico e, tampouco, eram 

símbolos da família e da moral (CARNEIRO, 2002; DAVIS, 2016; GONZALEZ, 1984). Neste 

caso, fica evidente que se trata de uma conquista que se restringe a uma parte das mulheres, 

pois para àquelas que frequentavam a cidade significou uma restrição, uma limitação do seu 

acesso ao espaço público. Logo, uma conquista do feminismo, produto da ação de um grupo 

específico de mulheres, não significa que é extensiva para todas e pode resultar em 

desvantagens ou retrocessos para outras mulheres.  
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Em decorrência de campanhas midiáticas baseadas na proteção da “família” e das 

mulheres “de família”, que demandavam a atuação da polícia para resolução deste conflito, foi 

articulada a “Operação Limpeza”, em 1966 (MAZZARIOL, 1976). Para tanto, foi articulado 

com o setor imobiliário a escolha de um loteamento grande, com capacidade para comportar 

todas as casas de prostituição da cidade, que fosse longe da área urbana, mas de fácil acesso. 

Uma vez escolhida a área da zona de confinamento, a polícia entrou em contato com os donos 

das casas de prostituição demandando sua mudança para a região. Ao final de dois anos, 50 

estabelecimentos foram transferidos para o Jd. Itatinga (MAZZARIOL, 1976). 

A região do Jd. Itatinga é delimitada por duas grandes rodovias, a rodovia Santos 

Dumont e a rodovia dos Bandeirantes, interligando a zona com diversas áreas da cidade e do 

estado. O acesso à zona é facilitado pelas duas grandes rodovias, mas esta encontra-se afastada 

do centro da cidade, das áreas elitizadas, com os maiores valores de renda familiar e bem-estar 

urbano, e localiza-se na periferia, junto à população pobre, desviante e indesejada dos centros 

urbanos (HELENE, 2015). A zona também fica isolada dos outros bairros da periferia pelas 

duas rodovias nas laterais e por uma mata, como pode ser observado na imagem 1 abaixo. A 

prostituição não é apenas expulsa do centro e das áreas elitizadas da cidade, mas é confinada 

em um bairro, com limites delimitados de acesso. 

IMAGEM 01 - Cercamento do Jardim Itatinga 

 

Fonte: HELENE (2015, p. 168). 
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Atualmente, a área é caracterizada pela prostituição. A maioria dos estabelecimentos 

está relacionada ao mercado do sexo, seja diretamente, com as casas de prostituição ou as 

pensões nas quais as mulheres moram, ou indiretamente, com lojas de roupas íntimas e 

maquiagens, salão de cabeleireiro, bares, padarias e lanchonetes. Segundo estimativas do 

Centro de Saúde, existem cerca de 200 estabelecimentos de prostituição no bairro, com uma 

média de 2000 mulheres atuando como prostitutas (TAVARES, 2014). Além dos 

estabelecimentos comerciais, desde 1981, o Centro de Promoção para um Mundo Melhor 

(CEPROMM), Organização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, assegura educação 

infantil e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, Adolescentes e 

Jovens19. A ONG permite que diversas mulheres que trabalham na zona encontrem cuidado 

apropriado para seus filhos enquanto trabalham. A associação Mulheres Guerreiras, que atua 

na zona, separara as crianças e adolescentes, filhos de prostitutas, dos espaços nos quais 

acontecem a prestação dos serviços sexuais20. O combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes é um ponto importante de atuação da Associação, que recebe denúncias e toma 

providencias para resgatar vítimas de exploração21. 

O bairro dispõe de água encanada, luz elétrica e asfalto. O asfalto é parte importante 

do funcionamento da zona, pois os clientes transitam pelas ruas nos automóveis observando as 

mulheres, abordando e sendo abordados por elas, até decidirem estacionar para um programa 

(HELENE, 2015). Segundo Diana Helene (2015), a zona possui dinâmicas diferentes durante 

o dia e a noite. Durante o dia, as mulheres costumam esperar sentadas, enquanto os clientes 

passam de carro. Durante a noite, o movimento é maior, as ruas principais ficam congestionadas 

com o tráfego intenso de veículos; nos bares e nas casas, que colocam caixas de som com 

músicas altas, as mulheres ficam dançando e abordando os carros (HELENE, 2015). No início 

do mês, na época de recebimento de salários, a zona fica mais cheia e, normalmente, no final 

do mês, mais vazia e com menos clientes, em função da restrição do dinheiro. Não existem 

                                                 
19 Mais informações sobre a ONG, sua história e as atividades realizadas no bairro, podem ser encontradas no 

site da organização, disponível em: <https://www.cepromm.com.br/>. Acesso em: 22 maio 2019. 

20 No dia 13 de março de 2019 foi realizado no Sesc Pompéia (SP) a atividade “O pior palavrão do mundo: 

Maternidade e Prostituição”, na qual convidadas prostitutas debatiam sobre o exercício da maternidade e da 

prostituição. Durante as falas, as prostitutas convidadas relataram a importância de separar os espaços com 

crianças dos espaços de trabalho, compartilhando as experiências de organização de pequenas creches, com 

revezamento de mulheres para que sempre alguém pudesse cuidar das crianças enquanto as outras trabalhavam 

(Diário de campo, março de 2019).  

21 No transcorrer do trabalho de campo, uma das associadas relatou que a associação Mulheres Guerreiras havia 

recebido uma denúncia de que uma mulher estava em situação de cárcere privado e exploração da prostituição 

em uma das casas da Zona. As mulheres se organizaram e conseguiram retirar a vítima do local e encaminhá-la 

ao serviço de atendimento, para uma Casa de Acolhimento Provisório, na qual recebeu uma passagem de 

ônibus para voltar à sua cidade (Diário de campo, outubro de 2018).  

https://www.cepromm.com.br/
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dados sobre a quantidade de clientes que frequentam o local, mas as mulheres entrevistadas por 

Tavares (2014) relatam uma média de quatro (04) programas com homens diferentes por dia. 

Os estabelecimentos que prestam serviços sexuais podem ser divididos em três 

categorias, como sistematizado por Tavares (2014): “casas”, “bares” e “boates”. As casas de 

prostituição, normalmente, possuem arquitetura de uma casa comum, com espaços de 

sociabilidade, uma sala, banheiros e quartos onde acontecem as prestações de serviços sexuais 

(TAVARES, 2014). Nos espaços comuns, podem ser comercializadas bebidas ou comidas. 

Normalmente, a dinâmica de trabalho envolve a abordagem ao cliente pela prostituta, que 

negocia o valor do seu programa e paga à casa o aluguel do quarto. O valor é em média de R$ 

10,00 ou R$ 20,00 se for residente da casa, sendo comum algumas mulheres residirem nestes 

quartos (TAVARES, 2014). Segundo a autora, a média do valor cobrado por um programa 

simples nessas casas era de R$ 60,00. As casas variam de porte e organização, podendo contar 

com outros trabalhadores como gerente, auxiliar de limpeza, cozinheira ou apenas com a 

presença das prostitutas. 

As “boates” são fechadas e costumam ter uma taxa de consumação mínima. Há uma 

maior discrição e menor exposição dos clientes, com janelas, vidros e portas fechados e escuros. 

Normalmente, há música alta, com shows de strip-tease e outras atrações. O horário de 

funcionamento costuma ser das 21hs às 6hs, e as mulheres que lá trabalham recebem, em média, 

R$ 120,00 pelo programa simples, que é realizado nos quartos que o estabelecimento possui 

(TAVARES, 2014). Os “bares” são estabelecimentos pequenos, sem apelo visual, que se 

dedicam a venda de bebidas, comidas e jogos de bilhar, reunindo transeuntes e podendo ser um 

ponto de encontro entre clientes e trabalhadoras sexuais (TAVARES, 2014). Alguns “bares” 

possuem quartos para a realização de programas, e quando o estabelecimento não dispõe dessa 

possibilidade, a prostituta e seu cliente se deslocam para uma das casas com aluguel de quartos. 

Uma outra modalidade de realização do trabalho sexual é “o ponto” ou “fazer a rua”. 

Neste caso, as mulheres ficam nas ruas abordando seus clientes e, quando negociam o 

programa, podem levar o cliente para qualquer casa, ou local que acordarem, podendo ser 

inclusive no carro (TAVARES, 2014). Segundo as informantes de Aline Tavares (2014), essa 

modalidade é menos segura, pois não conta com a proteção da casa ou da boate. Essa é uma 

modalidade pouco comum no bairro, e se restringe a uma rua e população específica: as 

mulheres trans e travestis. Existe uma divisão geográfica e social explicita no bairro entre as 

mulheres cis, trans e travestis, com algumas hostilidades partindo de mulheres cis (TAVARES, 

2014). É relativamente recente a presença das mulheres trans e travestis em todos os espaços 

da zona, pois há 25 anos atrás não eram aceitas para trabalhar nas casas e podiam, apenas, 
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trabalhar no “ponto”, “fazendo a rua”. Apesar de hoje integrarem o trabalho sexual, é comum a 

separação das casas nas quais trabalham mulheres cis e as casas nas quais trabalham mulheres 

trans e travestis.  

 

IMAGEM 02 – Segregação da prostituição trans e travesti 

 

Fonte: HELENE (2015); Google Maps (2019). 

Dessa forma, a prostituição é confinada na zona do Jd Itatinga e a prostituição trans e 

travesti é confinada em uma de suas ruas, e na modalidade de trabalho considerada por elas 

como a mais perigosa ou mais vulnerável. O aumento da insegurança, porém, não resulta em 

aumento do rendimento. A média do preço cobrado pelo programa completo entre as travestis 

e mulheres trans era de R$30,00, segundo dados oriundos da observação de campo e de 

conversas com as prostitutas, em 2018. Além disso, uma outra particularidade que marca a 

prostituição de mulheres trans e travestis são as modalidades de programa e seus valores. O 

programa com apenas sexo oral (MOIRA, 2018) é, em média, R$ 20,00, enquanto na 

prostituição de mulheres cis essa modalidade é pouco comum, quase inexistente. 

A presença policial no bairro é diária. No trabalho de campo, identifiquei rondas pela 

manhã e à noite, focadas na rua principal e não em suas transversais, ou seja, a presença é 

constante e se concentra na região com mais mulheres cis. Dessa forma, o local do trabalho 

   Legenda:    

Rua que concentra a 

prostituição trans e 

travesti 
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sexual das mulheres trans e travestis possui menos atenção da força policial, o que leva as 

entrevistadas se sentirem menos seguras, segundo suas narrativas. A ‘seletividade’ no 

policiamento reafirma a segregação das mulheres trans e travestis na zona e é apontada como 

uma desvantagem à proteção. Para as interlocutoras, as ações policiais são, principalmente, em 

busca de drogas e direcionadas a homens e clientes da região. 

Assim, destaco que a caracterização do bairro já aponta para as particularidades da 

prostituição de mulheres trans e travestis e implica, inclusive, na tabela de valores da 

prostituição. A segregação dessas trabalhadoras não apenas revela preconceitos e hierarquias 

no âmbito do trabalho sexual, uma vez que materializa a exclusão, como agrega mais risco e 

desproteção a elas. O trabalho de campo evidenciou, igualmente, que a situação de segregação 

já foi pior, na qual os limites e as regras eram explicitamente demarcados. Atualmente, os 

limites estariam mais borrados, o que significa que existem mulheres trans e travestis que 

trabalham em outras casas e ruas do bairro e vice-versa, mas ainda é possível observar uma 

divisão, decorrente de uma concentração maior das trans e travestis em determinados espaços 

e não em outros.  

Além da segregação, a prostituição de mulheres trans e travestis é consideravelmente 

vulnerável e com rendimentos menores, sendo mais precarizada. Contudo, o trabalho sexual e 

os sentidos a ele empregados remetem, também, a aprendizados, afetos, solidariedades e 

resistências, discutidos mais adiante. Ressalto que a prostituição e, em particular, a prostituição 

de mulheres trans e travestis não foi enunciada pelas entrevistadas como uma experiência única, 

homogênea e universal, o que me possibilitou dialogar com as características relacionadas às 

relações de poder (COLLINS, 1997), que se destacam no entendimento das próprias sujeitas 

sobre a atividade. Entretanto, como nenhum discurso é neutro (KILOMBA, 2016), mas é 

marcado pela história e experiências que conformam a/o sujeita/o, antes de adentrar às reflexões 

trazidas pelas entrevistadas, faz-se necessária uma apresentação, uma caracterização, de como 

foram realizadas as entrevistas e quem são as mulheres que participaram. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTA(DA)S 

 

Todas as mulheres que optaram por participar da pesquisa são transexuais ou travestis, 

e trabalham com a prostituição por pelo menos três anos. São mulheres provenientes de diversas 

partes do país, que chegaram até o bairro do Jardim Itatinga para trabalhar com a prostituição e 

que lá permanecem. Todas as trajetórias foram marcadas pela transexualidade, que atravessou 

suas vivências na escola, na família, no trabalho, na prostituição ou no contato com a atuação 
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policial. Em seguida, são apresentadas algumas informações sobre as mulheres entrevistadas, a 

saber: Nayara, Jéssica, Honey, Denise e Laura22. 

A aproximação com as entrevistadas se deu por meio de participantes da associação 

Mulheres Guerreiras, que conheci quando era apoiadora da Associação em 2015 e 2016. Denise 

e Betânia foram minha ponte para o contato com as outras entrevistadas, e as encontrei na zona 

de prostituição do Jardim Itatinga. Ambas, individualmente e em dias distintos, circularam 

comigo pelo bairro, me apresentando às mulheres e explicando os objetivos da pesquisa. Essa 

aproximação foi lenta e envolveu diversas conversas informais, coletivas e individuais, antes 

da decisão de cada entrevistada em participar da pesquisa. Nenhuma entrevista aconteceu no 

primeiro contato entre entrevistadora e entrevistada, e todos os acessos à zona e contados 

realizados foram registrados em diário de campo. 

A entrevista com Nayara aconteceu na sala de estar da casa de prostituição na qual 

reside e trabalha, tendo uma duração de aproximadamente 25 minutos. Havia conversado com 

ela nas semanas anteriores, quando expliquei meu projeto de pesquisa. Nayara foi muito 

receptiva e ficou animada com a possibilidade de participar do estudo, mas estava preocupada 

com a duração, o tempo envolvido. Havia acabado de acordar, estava tomando café da manhã 

e, em seguida, precisava se arrumar para trabalhar, uma vez que trabalha no período diurno. 

Nayara participou de poucas atividades da associação Mulheres Guerreiras, pois relatou que as 

reuniões costumam ocorrer no mesmo horário do trabalho e, por isso, não nos conhecíamos da 

época em que atuei como apoiadora da Associação. 

Nayara tem 29 anos, é uma mulher transexual, não tem filhos e está solteira: “Tenho 

um ficante, mas nada sério”. Declarou sua cor como polaca, é de Goiânia e trabalha como 

prostituta na zona do Jd. Itatinga há aproximadamente cinco anos. Começou a “fazer programa” 

com 18 anos, no último ano do ensino médio, mesma época em que começou a “se montar”. 

Considera que entre os 18 e 22 anos foi um período difícil, pois foi o início da ‘montagem’, do 

ganho do dinheiro obtido com a prostituição e de seu envolvimento com drogas. Seu sentimento 

sobre esse momento é que ficou meio parada. Para ela, a prostituição é um trabalho e começou 

a levar a sério a ocupação com 22/23 anos, quando decidiu que esta era a atividade que deseja 

exercer, mesmo sem carteira assinada ou apoio familiar. 

A entrevista de Nayara foi seguida pela de Jéssica, no mesmo local, uma vez que ambas 

trabalham e residem na mesma casa. Jéssica parecia um pouco apreensiva (recuada) com a 

entrevista e foi bem direta nas respostas. Ela também trabalha no período diurno e já estava 

                                                 
22 Os nomes que aparecem neste trabalho foram escolhidos pelas mulheres entrevistadas, respeitando seu direito 

ao sigilo. 
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arrumada para começar a atividade. Assim como Nayara, mostrou-se preocupada com a duração 

da entrevista, que durou cerca de 30 minutos. Jéssica tem 24 anos, é travesti e não tem filhos: 

“graças a Deus”. Naquele momento, estava solteira, declarou-se branca e vinda do nordeste, do 

Maranhão. Possui o ensino médio completo e trabalha como prostituta na zona do Jd. Itatinga 

há um ano e meio, mas nunca foi em atividade ou reuniões da associação Mulheres Guerreiras, 

por isso, não nos conhecíamos. Jéssica trabalha com a prostituição há três anos, e escolheu a 

atividade por falta de outras opções, “para gente [trans nordestina] é mais difícil um trabalho 

nessa sociedade, aí a gente procura um meio de ganhar a vida na prostituição”. 

Trabalhou prestando serviços sexuais em casa, hotel e na rua, mas prefere trabalhar na 

“Casa”, pois é mais seguro. Para ela, a prostituição além de um trabalho, é uma diversão: “eu 

estou fazendo o que eu gosto e ao mesmo tempo eu ganho dinheiro”. Contudo, durante a 

conversa, disse que nem todas as prostitutas sentem da mesma forma que ela; disso decorre sua 

preocupação em gerar oportunidades para todas que não desejam trabalhar com a prostituição. 

A entrevista de Jéssica foi seguida pela de Denise e ocorreu na sala de estar da casa de 

prostituição vizinha a que Nayara e Jéssica trabalhavam. Denise é militante da causa LGBT e 

dos direitos das prostitutas; é uma das fundadoras da associação Mulheres Guerreiras e me 

conhece desde 2015, quando organizamos os eventos do “Puta Dei”. Denise foi minha “ponte” 

para o contato com Nayara e Jéssica; me apresentou ambas e conversamos sobre o projeto de 

pesquisa.  

A entrevista com Denise durou cerca de 25 minutos. Ela foi muito receptiva e 

carinhosa, embora tenha ficado com a impressão que reduziu algumas partes de suas histórias 

pelo fato de nos conhecermos. Sua entrevista foi marcada pela importância da militância em 

sua trajetória e perspectivas de vida. Denise tem 55 anos, é travesti, tem dois filhos, está solteira 

e se declarou como morena. É de Goiás, trabalha como prostituta na zona do Jd. Itatinga desde 

o final da década de 1980, e participa das atividades da associação Mulheres Guerreiras. 

Cursou o ensino médio completo e tentou entrar para o ensino superior, mas não 

conseguiu. Fez vários cursos de formação e capacitação ao longo de sua trajetória, e conta que 

“a militância ensina muito, eu aprendi bastante com a minha militância em direitos humanos e 

nas questões da AIDS”. Denise começou a trabalhar com a prostituição no mesmo momento da 

sua transição como travesti, assim como relatado por Nayara, ainda jovem, com 

aproximadamente 20 anos. Os processos ocorreram quando se mudou para São Paulo, ao 

procurar por uma fonte de renda e conhecer outras travestis. 

Em outro dia, quando caminhava pela zona com Betânia Santos, outra importante 

liderança da associação Mulheres Guerreiras, conheci Honey. Honey foi pedir ajuda à Betânia 
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para resolver algumas questões pessoais, nisso, Betânia me apresentou e conversamos um 

pouco sobre a pesquisa. Cabe chamar a atenção para a centralidade das integrantes da 

Associação, como Betânia e Denise, que acabam se tornando referências para as mulheres que 

trabalham no bairro, sendo muito procuradas para auxiliar nas demandas individuais ou 

coletivas. 

De início, Honey disse que queria ser entrevistada, que tinha muitas coisas para falar, 

mas quando entendeu o tema da pesquisa - atuação policial na zona -, ficou desanimada e 

afirmou que poderíamos agendar outro dia. Seu interesse era conversar sobre sua família, 

preconceito e como foi parar na Zona, mas não sobre a polícia. Honey somente decidiu 

participar da pesquisa depois de nos encontrarmos várias vezes no bairro. 

A entrevista aconteceu na sala da casa dela, na zona, e durou cerca de 20 minutos. 

Honey foi receptiva, carinhosa, mas parecia receosa com o tema, procurou deixar explícito que 

era favorável à polícia e à atuação policial, sendo esta uma das características marcantes da 

entrevista, o que acabou tirando o foco de sua história de vida, que era seu interesse inicial 

discorrer. Honey tem 50 anos, é travesti, branca e oriunda de São Paulo. Está há 26 anos 

trabalhando no Jd. Itatinga, trabalhou como prostituta, mas, atualmente, trabalha em um 

comércio na zona. Quando começou a trabalhar como prostitua na zona, não aceitavam as 

travestis nas casas de prostituição, então, acabou trabalhando mais na rua. 

A última entrevistada foi Laura. A conhecia de outras atividades que participei com a 

associação Mulheres Guerreiras. Embora ela não participasse das atividades, sempre estava por 

perto, dava uma passadinha, um “oi”. Quando ela topou participar da entrevista, preferiu focar 

nas questões diretas sobre a atuação policial, sem abordar informações pessoais. Laura trabalha 

como cozinheira em uma casa na zona, e passamos três tardes conversando, comendo e 

descascando figo durante meu período de coleta do campo. 

Em nossas primeiras conversas, nas quais apresentei minha pesquisa, Laura falou 

muito sobre o que pensava da atuação policial e suas experiências, mas não quis fazer a 

entrevista. Foi apenas depois da terceira tarde descascando figos, que ela decidiu participar. 

Laura foi muito afetuosa e aberta a minha presença, mas parecia não estar confortável com o 

tema da pesquisa, demonstrando-se receosa. Sua entrevista foi a única que não teve gravação 

em áudio, porque não se sentiu confortável, foram feitas somente anotações em caderno. Laura 

é uma mulher trans, não quis informar aspectos pessoais, já trabalhou como prostituta e, hoje, 

trabalha em outras atividades na zona do Jd. Itatinga. Está no bairro há oito anos. 

De todo processo de elaboração da dissertação, destaco que o trabalho de campo me 

mobilizou muito. A coleta de dados permitiu que eu entrasse um pouco no cotidiano da zona, 
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vivenciando o dia a dia dessas mulheres trabalhadoras e suas dificuldades. O mais marcante foi 

a resistência das mulheres. Os passos seguintes também não foram fáceis, como rediscutir a 

prostituição a partir da experiência da zona de prostituição e das mulheres trans e travestis que 

foram entrevistadas? Abaixo segue uma tentativa, uma aproximação, um diálogo entre as 

teorias elaboradas sobre a prostituição de mulheres, a militância e os afetos que vivi no campo, 

em debate com as experiências das sujeitas da pesquisa. Neste diálogo, busquei abarcar três 

pontos: o fato de serem latina americanas; suas vivências como mulheres trans e travestis; a 

relação com os movimentos sociais e com o Estado. 
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2  PROSTITUIÇÃO FEMININA NO BRASIL 

 

Esta sessão se propõe a debater o tema da prostituição feminina no Brasil. Para tanto, 

realizo uma primeira aproximação ao tema a partir das políticas públicas, da legislação, de como 

o Estado se relaciona e interage com a prostituição. A relação do Estado com a prostituição é 

resultado de um entendimento específico sobre a atividade, o que legitima suas ações. Nesse 

sentido, avanço para uma discussão sobre os entendimentos da prostituição, os posicionamentos 

presentes nos debates teóricos e defendidos por movimentos sociais, por entender que estes 

representam um posicionamento coletivo de um grupo com um ponto de vista privilegiado 

(COLLINS, 1997). O debate dos entendimentos sobre a prostituição avança, em seguida, para 

as experiências e narrativas das mulheres trans e travestis entrevistadas, ampliando o diálogo. 

E, por fim, apresento o movimento de prostitutas, em especial a associação Mulheres Guerreiras 

que atua na zona do Jardim Itatinga, Campinas/SP.  

  

2.1 O MODELO BRASILEIRO ABOLICIONISTA DA PROSTITUIÇÃO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS, LEGISLAÇÃO, CÓDIGO PENAL E ZONAS DE CONFINAMENTO 

 

No intuito de oferecer um panorama de como a prostituição se faz presente no âmbito 

do Estado, fiz um mapeamento dos programas e políticas sociais. Este partiu de consultas aos 

sites dos Ministérios e às produções acadêmicas sobre a temática. As políticas e programas 

encontrados podem ser divididos em dois grandes temas: saúde e tráfico de pessoas. 

Na área da saúde, as trabalhadoras sexuais recebem especial atenção e permanecem, 

ainda na atualidade, associadas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)23, 

particularmente ao HIV, como visto na seção anterior. Mesmo quando a prostituição está 

relacionada diretamente às ISTs, há poucas ações direcionadas às prostitutas (ABIA, 2013). Por 

exemplo, o Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da Epidemia da AIDS e outras 

DSTs, que teve vigência de 2007 a 2009, considerou as trabalhadoras sexuais como população-

chave, mas apenas 4,1% das ações propostas nas programações eram relativas às prostitutas 

(ABIA, 2013). 

                                                 
23 O Ministério da Saúde passa a adotar o termo IST ao invés de DST, de acordo com as instituições de saúde 

internacionais. Infecção é mais apropriado do que doença, pois doença implica em sintomas e sinais visíveis no 

organismo. Infecção abarca os períodos assintomáticos que podem ocorrer nos casos de sífilis ou herpes 

genital, por exemplo. A notícia sobre a mudança na nomenclatura pode ser acessada em: 

(http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst).  
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Fora do âmbito da saúde, nas antigas Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) e 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH), a prostituição esteve relacionada, normalmente, ao 

tráfico de pessoas e à exploração sexual, focando o conteúdo em seu enfrentamento e na punição 

dos responsáveis (ABIA, 2013). A SPM compartilhava a visão da Marcha Mundial de Mulheres 

de que a prostituição é uma forma de exploração sexual (TAVARES, 2015), com 

posicionamento contrário ao entendimento da prostituição como um trabalho. 

Em 2019 foi criado o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), congregando a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), a Secretaria de Políticas 

para Mulheres (SPM), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) e a Secretaria Nacional da Juventude (SNP). Apesar das mudanças, a prostituição 

permanece relacionada somente à exploração sexual e ao tráfico de pessoas. Também em 2019, 

o presidente Jair Bolsonaro transformou o Ministério do Trabalho e Emprego em uma secretaria 

do Ministério da Economia. 

Destaco que tais mudanças estão diretamente relacionadas ao avanço do 

neoliberalismo e do conservadorismo abordado na introdução, que valoriza a “família”, no 

Ministério de Direitos Humanos, e reduz o Ministério do Trabalho a uma secretaria do 

Ministério da Economia. O antigo Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da 

Economia não possuem nenhuma iniciativa específica sobre a prostituição, embora reconheça 

a atividade como uma das ocupações brasileiras ao incluí-la, em 2002, na Classificação 

Brasileira de Ocupações24 (CBO). 

No livro publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre a CBO, cada 

ocupação e cada trabalho tem uma descrição, com sua explicação. A elaboração da definição 

de profissionais do sexo (código 5198) adotada pela CBO contou com o apoio de organizações 

coletivas25, como o movimento de prostitutas, que participaram intensamente desse processo. 

A inclusão de profissionais do sexo na CBO foi uma importante conquista para o movimento 

de prostitutas, pois defende a atividade como um trabalho e a legislação trabalhista como uma 

possibilidade de conquista de melhores condições de trabalho. Entretanto, cabe ressaltar que a 

inclusão de uma ocupação na CBO não garante nenhum direito trabalhista, uma vez que 

diversos trabalhos e atividades informais foram nela incorporados. 

                                                 
24 Classificação elaborada pelo Ministério do Trabalho para abarcar todas as atividades consideradas ocupações 

no Brasil. 

25 As organizações participantes foram: Associação de Mulheres Profissionais do Sexo (Asproba) da Bahia; 

Prostituição, Direitos Civis, Saúde (Davida) do Rio de Janeiro; Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS (GAPA) 

de Minas Gerais; Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (Gempac); Igualdade - Associação de 

Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul; Núcleo de Estudos da Prostituição de Porto Alegre. 
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Na legislação, a prostituição aparece no Código Penal Brasileiro, Decreto-lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, em vigor atualmente. O modelo legal brasileiro corresponde ao 

abolicionista, onde a prostituta não é criminalizada, mas as atividades relacionadas à 

prostituição. Na atualidade, os modelos legais internacionais existentes que abordam o tema da 

prostituição podem ser separados em três grupos: abolicionista, proibicionista e 

regulamentarista (PISCITELLI, 2007). 

O modelo proibicionista proíbe a prostituição e criminaliza a prostituta; é o adotado, 

por exemplo, nos Estados Unidos. O modelo regulamentarista26 não proíbe, também não 

criminaliza a prostituição, e a atividade é regulamentada pelo Estado. Cada um dos modelos é 

fundamentado em como a prostituição e a prostituta são definidas. Tanto no modelo 

proibicionista quanto no abolicionista, a prostituição é entendida negativamente, como 

prejudicial à dinâmica social, e a legislação procura coibi-la. A diferença é que o modelo 

proibicionista criminaliza a prostituta, e o abolicionista não, pois a entende como vítima social. 

Ao contrário dos outros modelos, no regulamentarista a prostituição não é algo que precise ser 

evitado, mas regulado.  

No Brasil, o Capítulo V do Código Penal versa sobre a prostituição, com redação 

recente dada pela Lei 12.015 de 2009. No título e ao longo do capítulo está expressa a ideia de 

que a prostituição é uma forma de exploração sexual. São criminalizados e passíveis de pena 

os seguintes comportamentos: induzir para satisfazer a lascívia de outrem; induzir, atrair, 

facilitar a prostituição ou outra forma de exploração sexual, impedir ou dificultar que alguém a 

abandone; manter casa em que haja exploração sexual; rufianismo (tirar proveito da prostituição 

alheia); facilitar ou promover o deslocamento de alguém, interna ou externamente, para o 

exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual27. 

O serviço sexual propriamente não é criminalizado, tampouco a prostituta e o cliente 

são penalizados28. A despeito da normativa, o mercado do sexo envolve muitos outros agentes 

que lucram com a prostituição e, quase sempre, a prostituta não consegue ser autônoma para a 

realização do seu trabalho, envolvendo agentes para intermediação, agenciamento, manutenção 

                                                 
26 Apesar de um dos modelos levar o nome de regulamentarista, todos os três apresentam alguma forma de 

regulamentação sobre a atividade, mesmo que essa regulamentação seja a proibição. 

27 Artigos 227, 228, 229, 230, 231, 231-A do Código Penal Brasileiro. 

28 Está em tramitação um Projeto de Lei n. 377, de 2011, que propõe a criminalização do cliente serviços 

sexuais. A posição do movimento de prostitutas é de que a criminalização do cliente aproximará ainda mais a 

prostituição da criminalidade, o que a colocaria em uma posição mais vulnerável. Mais informações sobre o 

debate podem ser obtidas em PRADA, M. Cuidado: trojan ameaça as lutas feministas no Brasil e no mundo – e 

ele pode estar escondido na luta antiporn. 2019. Disponível em:   http://midianinja.org/moniqueprada/cuidado-

trojan-ameaca-as-lutas-feministas-no-brasil-e-no-mundo-e-ele-pode-estar-escondido-na-luta-antiporn/. Acesso 

em: 10 nov. 2019. 

http://midianinja.org/moniqueprada/cuidado-trojan-ameaca-as-lutas-feministas-no-brasil-e-no-mundo-e-ele-pode-estar-escondido-na-luta-antiporn/
http://midianinja.org/moniqueprada/cuidado-trojan-ameaca-as-lutas-feministas-no-brasil-e-no-mundo-e-ele-pode-estar-escondido-na-luta-antiporn/
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e segurança. Dessa forma, como acaba envolvendo outros agentes, ilegais, na realização da 

atividade, a prostituição ocorre em lugares nos quais a criminalidade é permitida: nas “zonas 

de tolerância” (TAVARES, 2012). Mesmo com a legislação explicitamente abolicionista, a 

realidade brasileira é muito diferente, pois conta com o estabelecimento de “zonas de 

tolerâncias”, como a zona do Jardim Itatinga, nas quais os agentes que lucram com a 

prostituição não são perseguidos ou criminalizados, a semelhança de um modelo 

regulamentarista. 

Margareth Rago (1987) aponta que a realidade brasileira foi influenciada pelo 

estabelecimento de um modelo “regulamentarista” francês do início do século XIX. Durante o 

século XIX e início do século XX, no Brasil, a família sofreu um processo de normalização, no 

qual foram estabelecidos quais os comportamentos eram a norma, e quais eram desviantes, 

anormais (COSTA, 1983; RAGO, 1987). Tratou-se de uma cruzada moral protagonizada, 

principalmente, pelo saber médico higienista, que adentra às famílias e ao espaço doméstico. 

Neste processo é determinado o papel da mulher na família, como mulher honesta, 

casada, boa mãe, laboriosa, fiel, dessexualizada, dedicada e submissa (RAGO, 1987). A 

prostituta aparece como a antítese da mulher-mãe-dona-de-casa, como desonesta, solteira, 

libidinosa, devassa, desviante da norma familiar e do estabelecido para as mulheres pela moral. 

O controle da sífilis e doenças venéreas deu-se simultaneamente ao estabelecimento da família 

higienizada, associando a prostituta ao desvio da norma e à doença. 

Embora toda a anormalidade estivesse concentrada na figura da prostituta, a 

prostituição também era assimilada por alguns médicos e sanitaristas brasileiros como uma 

necessidade vital, uma válvula de segurança social, relacionada à sexualidade masculina 

(RAGO, 1987). Apesar de necessária, a prostituição precisava ser controlada, de maneira a não 

prejudicar às famílias, impedindo comportamentos sexuais aberrantes, entendidos como 

antinaturais e contrários à procriação.  

 

A ascensão da figura da mãe pregada pelo discurso burguês inibe a sexualidade 

conjugal: a mulher, destinada à carreira da maternidade, não pode procurar o prazer 

do coito, e a ideia do orgasmo materno se torna algo escandaloso ou mesmo 

impensável. Na verdade, a ciência médica e a psiquiatria posteriormente procurarão 

mostrar que o homem tem um desejo sexual mais forte do que a mulher por sua própria 

constituição biológica, o que por sua vez justifica a busca da prostituta pelo marido 

que respeita a esposa, mas que precisa reafirmar cotidianamente sua virilidade 

(RAGO, 1987, p. 84). 

 

É exatamente a partir destes argumentos formulados pelo saber médico, desta ordem 

médica (COSTA 1983), que foi elaborada a defesa do modelo “regulamentarista”, em defesa 

da família, da moral e da saúde. Um modelo legal “regulamentarista” apontaria para a 
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solidificação do processo de controle da sexualidade29, que já vinha sendo desenhado pela 

ordem médica, pela moralidade e pela atuação policial (RAGO, 1987). Ressalto que não só a 

sexualidade da prostituta e de seus clientes estava sendo regulada e controlada, mas a 

sexualidade da família, dos indivíduos e de toda a sociedade. A própria construção da prostituta 

como antítese da mulher-mãe-dona-de-casa delimita a sexualidade de ambas. 

 

Embora o projeto “regulamentarista” jamais tenha sido adotado legalmente no Brasil, 

a criação da Polícia de Costumes, no findar do século XIX, assim como outras 

iniciativas implementadas pela polícia nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

foram claramente inspiradas em seu receituário. As medidas voltadas à delimitação 

geográfica dos locais permitidos ao “negócio” da prostituição, o registro de prostitutas 

nas delegacias de costumes e o cadastramento médico, bem como a definição do 

vestuário a ser utilizado em locais públicos e a necessidade de autorização policial 

prévia para que as prostitutas mudassem de residência, incluíam-se entre elas 

(RODRIGUES, 2003, p. 99 - 100). 

 

A autora aponta que as iniciativas “regulamentaristas” adotadas foram em seguida 

revistas e abolidas em virtude das críticas abolicionistas, mas mantiveram-se na informalidade 

na atuação policial, ainda que o modelo legal regulamentarista não tenha sido adotado. A 

diferença do modelo legal adotado e do cenário brasileiro foi, igualmente, um ponto que 

apareceu nas entrevistas. A legislação em si parece pouco importante ou conhecida pelas 

entrevistadas. Estas sabiam que prostituição não era crime, o que apareceu, muitas vezes, 

embasando a defesa da atividade que realizam como um trabalho legítimo.  

Contudo, a legislação em si não determina o dia-a-dia da regulação da prostituição. Os 

limites do aceitável e da criminalidade são traçados na relação da polícia com a zona, como 

aponta Laura: “infelizmente eles [policiais] dizem que eles são a lei; aí, se manda a gente faz, 

né, se manda cagar tem que cagar, senão é desacato”. Logo, é a atuação policial que determina 

no cotidiano o que é aceitável, legal, legítimo, e o que é inaceitável ou ilegal. Dessa forma, a 

discricionariedade policial é um fator fundamental ao pensar o modelo de regulamentação da 

atividade no país, sendo diretamente responsável pela determinação da forma e local para 

realização da atividade. 

Marlene Rodrigues (2003) aponta como o caráter histórico das legislações sobre a 

prostituição foi responsável para a constituição desta atuação policial. No Código Penal de 

1890, o lenocínio foi incluído como crime, mas desde 1841, com a Lei no 261, a vigilância da 

prostituição se tornou responsabilidade dos chefes de Polícia. Para a autora, desde aquele 

                                                 
29 É importante ressaltar que mais tarde o modelo regulamentarista vai ser defendido enquanto pauta do 

movimento de prostituas, em um sentido muito diferente do que foi construído aqui enquanto mal necessário. 

Quando este modelo é recuperado pelo movimento é a partir de uma perspectiva trabalhista de conquista de 

direitos e melhora de condições de trabalho, como será abordado mais adiante. 
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momento, o Judiciário lidava com um dilema, pois ao mesmo tempo que a prostituição feria a 

moral da família, ela era um de seus pilares, ou seja, era entendida como um “mal necessário”. 

Dessa forma, delimitou-se uma criminalização que não fosse direta, para que a atividade 

continuasse existindo segundo alguns parâmetros.  

Com a disseminação da sífilis, criou-se uma ofensiva médico higienista que atribuía à 

prostituição e à devassidão moral o advento da doença. Sob a defesa da saúde física, 

intimamente atrelada à moral, o saber médico encorpou a defesa de medidas regulamentaristas 

para a prostituição. Estas asseguravam um controle tanto da moral quanto da doença 

(RODRIGUES, 2003).  

 

A intervenção médica no campo da prostituição no Brasil se deu em estreita parceria 

com a polícia e sob a mesma perspectiva de manter sob controle a sexualidade, 

considerada transgressora, e impedir que este “mal” contaminasse a sociedade, física 

e moralmente. Mais precisamente foram os médicos que forneceram grande parte dos 

argumentos utilizados pelas autoridades policiais na defesa da adoção de uma política 

“regulamentarista” no país (RODRIGUES, 2003, p. 83). 

 

Apesar da determinação legal, ficou a cabo da polícia fiscalizar os parâmetros 

aceitáveis para a atividade, sempre respondendo à opinião pública, à mídia e à moral, e nelas 

justificando sua atuação. Exemplo da influência midiática na atuação policial é a própria 

formação do Jardim Itatinga, abordada no item 1.2. 

A formação de uma “zona de tolerância” se apresenta, do mesmo modo, como uma 

resposta regulamentarista para o conflito da prostituição como o “mal necessário”, permitindo 

a atividade, mas em uma área restrita e controlada. O controle da zona de prostituição pode ser 

mais direto, ordenando as ruas apropriadas e o fechamento de casas, ou pode ser feito de 

maneira indireta, pela intimidação de prostitutas e clientes, como foi exemplificado por Jéssica:  

 

Eles [policiais] não conseguiam vencer a gente pela força, aí eles iam pelo cansaço. 

Eles fechavam a rua indiretamente, eles fechavam a rua e abordavam nossos clientes, 

paravam os carros de um por um. Às vezes, nem era polícia de lá mesmo, era de outro 

lugar, mas sempre tinha, as vezes estava lá todo dia, fechando rua e tal. (2018) 

 

É importante ressaltar, como apontado por Marlene Rodrigues (2003), que a maioria 

das medidas de controle da prostituição se dirigiam ao baixo meretrício, ou seja, não se tratava 

da prostituição de luxo, considerada aceitável. E, em adição, como complementado por Jéssica, 

essas medidas de controle também estão especialmente focadas na prostituição de mulheres 

trans e travestis: “E [a intimidação policial ocorria] só naquela rua, justamente aquela, por que 

não outra, né? Sempre na rua das travestis” (2018).  

Segundo a Marlene Rodrigues (2003), a atuação policial, por vezes, foi marcada por 

uma “inspiração regulamentarista” que pode ser constatada na criação das zonas de tolerância, 
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por exemplo, mas não só. As prostitutas são alvos constantes de violência institucional do 

Estado, entre elas a policial (LEITE, 1992; OLIVAR, 2010; RODRIGUES, 2003; TAVARES, 

2014). Uma das principais pautas do surgimento do movimento de prostitutas brasileiro e que 

se mantém até hoje é o combate à violência policial (GOÉS, 2017a; LEITE, 1992; 

RODRIGUES, 2004; TAVARES, 2014), que, igualmente, é pauta importante do movimento 

de prostitutas internacional. 

 

2.2 A PROSTITUIÇÃO EM UM PAÍS LATINO-AMERICANO EM DIÁLOGO COM O 

FEMINISMO NEGRO, TRANSFEMINISTA E DESCOLONIAL 

 

No âmbito dos estudos e movimentos feministas, o debate sobre a prostituição não é 

consensual. A sexualidade sempre foi um tema caro ao feminismo, e o entendimento da 

prostituição decorre do modo como a sexualidade é compreendida. A sexualidade ganha 

centralidade no debate feminista estadunidense na década de 1980, embora estivesse presente 

em seu movimento sufragista. À época, era vista a partir de uma leitura negativa, pois refletia 

a preocupação de romper com a imagem sexualizada da mulher, a imagem da mulher como 

objeto sexual (CHAPKIS, 1997). Por outro lado, outras ativistas do movimento pelos direitos 

das mulheres acreditavam que a sexualidade poderia ser um campo de ampliação da liberdade, 

e abordavam assuntos como: a reforma do casamento; sexo extraconjugal; não monogâmico ou 

homossexual. Chapkis (1997) aponta a revista Freewoman, fundada em 1911, como 

representante de tais ideias. 

O debate que se esboçava nas posições acima se tornou mais intenso em 1980, 

resultando nas batalhas do sexo (sex wars)30. Chapkis (1997) discorre que os posicionamentos 

sobre o mercado do sexo são muito variados e mais complexos do que simples tipificações em 

dois grandes grupos - a visão negativa e a positiva sobre a sexualidade. Diversas ativistas 

(GOÉS, 2017a; PISCITELLI, 2005) apontam não apenas a existência de uma terceira linha de 

discussão, como diferenças profundas em posicionamentos agrupados. Mesmo com essa 

advertência, a divisão serve para oferecer um panorama de como anda o debate. Para Chapkis 

(1997), este estaria situado entre as “Feministas Radicais” (“Radical Feminists”), que 

apregoariam o sexo como raiz da opressão, e as feministas “Radicais do Sexo” (“Sex Radical” 

feminists), que o definiriam como agente de subversão. 

                                                 
30 Batalhas do sexo se refere às discussões em torno da sexualidade que marcaram o debate feminista 

estadunidense na década de 1970. Entre os principais tópicos figuraram: a heterossexualidade, a 

homossexualidade, o trabalho sexual e a pornografia. 
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No “Feminismo Radical” há quem entenda que o sexo é sempre e de qualquer forma 

uma dominação masculina, sendo a prostituição e a pornografia exemplos disto. Por outro lado, 

há quem compreenda que algumas práticas sexuais são formas de opressão, como a pornografia 

e a prostituição, mas outras não. A opressão e dominação masculinas na prostituição 

caracterizam a atividade como uma exploração sexual, e as mulheres prostitutas como vítimas 

dessa exploração. 

Carole Pateman (1993) é uma importante autora da primeira vertente desta visão. Ela 

aponta que se a prostituição fosse um contrato comum e não generificado, a grande maioria das 

prostitutas não seriam mulheres; mas elas são. Além de serem mulheres, são mulheres de classes 

empobrecidas, com pouca renda. Os clientes, o outro lado do contrato de prostituição, são em 

sua grande maioria homens. A autora (1993) afirma que o contrato de prostituição, assim como 

o de casamento, são os que garantem o contrato sexual. 

 

A história do contrato sexual revela que a construção patriarcal da diferença entre 

masculinidade e feminilidade é a diferença política entre a liberdade e a sujeição, e 

que o domínio sexual é o principal meio pelo qual os homens afirmam a sua 

masculinidade (PATEMAN, 1993, p. 303). 

 

Quando os corpos das mulheres estão à venda como mercadorias no mercado 

capitalista, os termos do contrato original não podem ser esquecidos; a lei do direito 

sexual masculino é afirmada publicamente, e os homens recebem um reconhecimento 

público enquanto senhores sexuais das mulheres - e é isso que está errado com a 

prostituição (PATEMAN, 1993, p. 305). 

 

A partir da construção de Pateman (1993) do contrato sexual - da sujeição feminina e 

do direito político -, o acesso regular dos homens aos corpos das mulheres é um ponto central, 

e a prostituição e o casamento são os mecanismos que garantem esse acesso. Desse ponto de 

vista, a prostituição não pode ser tomada como um trabalho como outro qualquer, pois a própria 

raiz da exploração das mulheres estaria na sexualidade, no acesso regular aos corpos das 

mulheres, que se constitui como um direito sexual masculino. Nesta visão, a prostituição, além 

de ser uma forma de exploração das prostitutas, é um importante meio de sustentação e 

reprodução da compreensão de masculinidade e do patriarcado. Assim, a prostituição é um 

problema não somente para a mulher que se prostitui, vítima da exploração sexual, mas para as 

mulheres de modo geral, sendo reprodutora e sustentadora da opressão que atinge a todas. 

Por outro lado, no feminismo “Radical do Sexo”, a exploração não é um pressuposto 

do trabalho sexual. Nesta corrente existem posições que compreendem o sexo não como 

opressor, de acordo com fatores sociais, como estruturas de poder e privilégios. Há, também, 

quem entenda que o sexo pode ou não ser opressor, e a determinação da existência da opressão 

está relacionada ao consentimento individual das mulheres que participam da relação sexual, 
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sendo o sexo uma forma de opressão individual e, principalmente, relacionada ao 

consentimento. 

Desse modo, cria-se um espaço para a interpretação da prostituição como liberdade 

sexual, sendo a sexualidade a fonte do poder feminino e não a raiz de sua opressão (PAGLIA, 

1992). Em decorrência, a prostituição aparece como o ponto de subversão do patriarcado, 

expressando a liberdade das mulheres sobre sua sexualidade, e a prostituta seria a mais liberta 

e subversiva das mulheres, vista como deusa (PAGLIA,1992). A noção de superação das 

opressões e de liberdade, aqui, está baseada na agência da mulher que escolhe a prostituição, 

na escolha livre, pessoal e individual. O entendimento de subversão desta corrente é individual, 

baseado na maneira individual como cada mulher lida com a sexualidade, uma vez que o poder 

sexual estaria à disposição de todas, apenas dependendo de agência de cada uma para apropriar-

se dele (CHAPKIS, 1997). 

Essa é a forma pela qual o debate se delineou internacionalmente. Apesar de ter 

causado interferência no feminismo brasileiro, no Brasil, os posicionamentos sobre a 

prostituição seguiram outra trajetória. A formação do movimento feminista brasileiro, 

particularmente dos anos de 1960 até 1980, esteve marcada pela luta da redemocratização, 

redução da violência policial, anistia, transformação econômica e igualdade social (LOBO, 

1991). O movimento feminista nessa época se associou a grupos de mulheres das periferias 

urbanas, com pautas mais gerais da esquerda, enxergando ali um espaço importante de 

contestação, tanto da situação político econômica quanto das questões de gênero (TAVARES, 

2015). 

Apareceram com força as Comunidades Eclesiais de Base, células da Igreja Católica, 

que associadas à teologia da libertação, uniram-se a grupos de esquerda na organização de 

enfrentamentos políticos em todo o país, em busca de melhorias das condições de vida de suas 

comunidades (TAVARES, 2015). No caso do movimento feminista, este acabou sendo um 

aliado importante na articulação dos grupos de mulheres que atuavam nos bairros e, 

simultaneamente, na conservação de uma certa imagem da mulher, de moral ilibada, casada e 

“cuidadora” de sua família (TAVARES, 2015). 

Em uma "política de alianças", as ativistas feministas acabaram por evitar temas 

polêmicos como aborto ou sexualidade, e focaram em pautas mais gerais, priorizando as 

demandas populares (TAVARES, 2015). Adriana Piscitelli (2012), apoiada em posicionamentos 

de Gabriela Leite31, aponta que apesar de a sexualidade não ser um tema, e o papel da mulher 

                                                 
31 Gabriela Leite foi uma ativista do movimento de prostitutas, sua atuação esteve mais focada no Rio de 

Janeiro, onde participou da criação da DAVIDA, organização coletiva de prostitutas do Rio de Janeiro, e da 
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no âmbito doméstico familiar não ter sido questionado, a prostituição não tinha a priori um 

caráter negativo. Como não era uma pauta de discussão, não havia um posicionamento 

explicitado e a questão ficava em aberto. Cabia um contato com a temática não cingido à 

dualidade mulher santa ou mulher puta (PISCITELLI, 2012), tampouco à dualidade exploração 

ou trabalho. 

Piscitelli (2012) afirma que no Brasil um olhar negativo sobre a prostituição, 

associando-a à exploração sexual, surge nos escritos de Lélia Gonzalez, quando esta associa 

turismo sexual ao racismo e tráfico de pessoas. Antes disso, não havia um consenso público 

sobre a atividade, que não era muito debatida, mas o movimento de prostitutas, por sua vez, era 

aceito como um movimento social (PISCITELLI, 2012). O tema da exploração sexual é 

fundamental para entender a formação brasileira, e está intimamente ligado ao racismo, à 

dominação exercida sobre os povos colonizados e às hierarquizações decorrentes da 

modernidade. 

 

São suficientemente conhecidas as condições históricas que construíram a 

coisificação dos negros em geral e das mulheres em particular. E sabemos que em 

toda situação de conquista e dominação de um grupo humano sobre outro é a 

apropriação sexual das mulheres do grupo derrotado pelo vencedor que melhor 

expressa o alcance da derrota. É a humilhação definitiva imposta ao derrotado e 

momento emblemático de superioridade do vencedor (CARNEIRO, 2002, p. 169). 

 

A coisificação dos não-brancos é exemplo da “colonialidade do gênero” (LUGONES, 

2014a) e resultado da divisão entre “humano” e “não-humano”, que significa uma divisão entre 

“branco” e “não-branco” (LUGONES, 2014a). A exploração sexual, como trazem Gonzalez 

(1984) e Carneiro (2002), é fundamental neste processo de coisificação, da trajetória da não-

humanidade, do processo colonizador. O colonizador branco construiu um estereótipo sobre a 

sexualidade das mulheres negras que justificou a exploração e o abuso sexual. As mulheres 

negras foram e são entendidas como mulheres dóceis, quentes, sensuais, sedutoras e boas de 

cama (CARNEIRO, 2002). 

Tais estereótipos são responsáveis por uma quase animalização das mulheres, 

relacionando-as à satisfação sexual do homem, longe da emoção, que é signo das mulheres 

brancas, e longe da razão, signo do homem branco. A noção de “servidão” para as mulheres 

não-brancas se faz presente em dois momentos: na exploração sexual e no trabalho. A 

sexualização que é imposta às mulheres negras, por exemplo, significa reduzi-las a objetos 

                                                 
Rede Brasileira de Prostitutas. Mais informações sobre a ativista podem ser encontradas nos dois livros escritos 

por ela (LEITE, 1992, 2010) e no documentário: UM BEIJO para Gabriela. Direção: Laura Murray. Brasil: 

Miríade Films: Rattapallax, 2013. 1 DVD (30 min), color.  
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sexuais a propósito dos homens, reproduzindo o papel servil designado a essas mulheres desde 

a escravidão. E, por outro lado, no mercado de trabalho, a divisão sexual do trabalho associada 

à divisão racial do trabalho marca as opções de renda das mulheres negras. Às mulheres negras 

restaram os trabalhos das antigas mucamas, de empregada doméstica, babá e prostituta 

(CARNEIRO, 2002; GONZALEZ 1984)32. 

A manutenção de ocupações vinculadas ao caráter servil toma especial sentido em um 

país como o Brasil, que passou por uma modernização com manutenção das estruturas 

coloniais, além de desenvolvimento desigual e combinado (FERNANDES, 1975; 

GONZALEZ, 1984). A nova indústria se desenvolveu nesse cenário, respondendo à dinâmica 

das economias latino americanas, marcadas por uma forte desigualdade social, trabalhadores 

muito pobres e uma burguesia enriquecida que imita os padrões de consumo das burguesias 

internacionais. O mercado interno brasileiro é necessariamente restrito, apresentando uma 

realidade do campo com forte miséria, superexploração do trabalho, e uma população com 

dificuldade de acesso ao mercado (MARINI, 2012). Na sociedade, relações sociais arcaicas se 

mantiveram com novos arranjos trabalhistas. O senhor dono de escravos se tornou o patrão. O 

trabalho assalariado altera a superfície das relações entre senhor-escravo para patrão-

trabalhador, mas a estrutura se mantém semelhante ao período escravagista. 

GRÁFICO 1 – Rendimento médio do trabalho principal da população ocupada de 16 

anos ou mais de Idade, por sexo e raça/cor. Brasil, 2004 a 2014. 

 

Fonte: IPEA (2016, p. 14). 

                                                 
32Angela Davis (2016) traz um histórico da alocação da mão-de-obra feminina negra depois da abolição da 

escravidão nos Estados Unidos, e mostra que as mulheres continuaram trabalhando nos mesmos trabalhos, 

principalmente no campo e no trabalho doméstico. Para Davis (2016), a dimensão servil dos postos de trabalho 

negro foi e ainda é marcante, especialmente nos serviços domésticos, e o abuso sexual de mulheres negras 

também se manteve, inclusive, no ambiente de trabalho. 
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O gráfico 1 demonstra o movimento da renda média de homens e mulheres brancos e 

negros entre 2004 e 2014. Apesar da movimentação das rendas, a ordenação entre estas não se 

altera. O homem branco possui a maior renda média, e a mulher negra a menor, com renda 

equivalente a 40% da renda média do homem branco em 2014 (IPEA, 2016). A pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativa ao ano de 2014, permite que se 

coloque em dados o problema: do 1% mais rico do Brasil, 17,4% são negros; dos 10% mais 

pobres do Brasil, 76% são negros (VIEIRA, 2016). 

Os homens brancos continuam como senhores, como donos das populações não-

brancas a serem por elas servidos (GONZALEZ, 1984). É justamente a condição de menos 

humano ou de não humano atribuída aos negros, que permitiu e, ainda, permite as violações de 

direitos e subalternizações (CARNEIRO, 2002). Um dos resultados é o abuso sexual de 

escravas como característica marcante da escravidão no Brasil, e o abuso sexual de 

trabalhadoras domésticas e de mulheres negras, inclusive, no ambiente de trabalho. 

 

Aqui se coloca outro tema da violência de gênero - o assédio sexual. Embora tratado 

como um debate novo em nossa sociedade, esse tipo de relação, como já vimos 

anteriormente, faz parte da tradição cultural que vem perpetuando até os nossos dias 

a prática impunemente tolerada de utilização das mulheres negras, especialmente as 

empregadas domésticas, como objetos sexuais destinadas à iniciação sexual dos 

jovens patrões ou diversão sexual dos mais velhos. (...) Note-se que estamos diante de 

um continuum histórico que passando da mucama à doméstica, mantém tradição de 

uso e abuso sexual da mulher negra (CARNEIRO, 2002, p. 178). 

 

Como lembra Lélia Gonzalez (1984), o papel sexual desempenhado pelas mucamas 

não pode ser esquecido, assim como os assédios sexuais que permanecem atingindo as mulheres 

não-brancas. Tais violações figuram como uma continuação da exploração sexual que acometia 

as mulheres negras, intimamente ligada à servidão, objetificação e desumanização. Chamo a 

atenção que as concepções cunhadas e propagadas pela lógica colonizadora e a maneira como 

as hierarquizações de gênero e raça operam na América sustentam uma visão negativa sobre a 

prostituição, associada ao abuso sexual e à exploração sexual. 

A projeção da prostituição, como pauta política e objeto de debate público, possibilitou 

que as autoras feministas brasileiras trouxessem para o campo da discussão uma visão menos 

negativa. Adriana Piscitelli (2013) realizou um estudo a partir de produções do campo da 

antropologia, especialmente daquelas que trataram do mercado do sexo, desde a década de 

1990. A autora aponta que, apesar de poucos artigos referenciarem diretamente teorias críticas 

pós-coloniais, suas principais ideias foram incorporadas. Aspectos locais e globais reafirmaram 

a análise interseccional sobre a prostituição, ao mesmo tempo em que foram explorados os 

limites das categorias submissão e dominação, desafiando posições fixas e complexificando a 
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análise do fenômeno (PISCITELLI, 2013). A prostituição e o tráfico de pessoas passaram a ser 

compreendidos segundo essa chave de interpretação, o que possibilitou questionar a 

homogeneidade da categoria relações de poder. 

 

Nesse ponto se incluem também as leituras críticas sobre as definições feministas do 

tráfico de mulheres que combatem a prostituição de uma maneira percebida como 

linear, afinada com uma lógica burguesa e imperialista. A partir de uma crítica 

feminista pós-colonial, a proposta é considerar essa problemática como emergindo 

das interseções entre relações de poder estatais, capitalistas, patriarcais e racializadas, 

com os desejos e ações ativados pelas mulheres em estratégias de sobrevivência 

(PISCITELLI, 2013, p. 387). 

 
No meio acadêmico brasileiro, a partir da década de 1990 e sua expansão na década 

de 2010, são produzidas reflexões sobre a prostituição ancoradas nas críticas feministas pós-

coloniais. Estas procuram entendê-la no âmbito das relações capitalistas, estatais, patriarcais e 

racializadas, extrapolando a díade dominação-submissão (GOÉS, 2017a; OLIVAR, 2010; 

PISCITELLI, 2013), e segundo as mulheres que exerciam a atividade (MAYORGA, 2011). 

Com base em posicionamentos de mulheres prostitutas, as produções revelam e trazem para o 

debate a agência e resistência das prostitutas na escolha da atividade. Claudia Mayorga (2011) 

é contundente ao expor que algumas trabalhadoras sexuais escolheram o trabalho sexual na 

Europa, em detrimento do trabalho de empregada doméstica no Brasil. Ambos eram precários, 

mas a prostituição ainda assegurava ganhos e condições melhores no entendimento das 

prostitutas. Interpretações como estas extrapolam a díade dominação-submissão, que posiciona 

a prostituta como ‘vítima social’ despossuída de agência ou resistência. 

A importância inovadora de tais produções é colocar as mulheres prostitutas no centro 

da reflexão. A questão é aproveitar as críticas pós-coloniais para inverter a lente e pensar a 

prostituição a partir das prostitutas, e não a partir dos homens, do patriarcado ou de quem está 

distante, interpretando essa realidade. Desse processo começa um diálogo entre movimento 

feminista e movimento de prostitutas, e entre academia e prostitutas. Além de estudos que 

consideram a fala das prostitutas, ganham projeção suas publicações. 

No Brasil, temos alguns livros de autoria de prostitutas (LEITE, 1992; 2010; MOIRA, 

2018; PRADA, 2018), além da mobilização política feita pelo movimento de prostitutas. Por 

exemplo, a coletiva Davida, localizada no Rio de Janeiro e integrante da Rede Brasileira de 

Prostitutas, é responsável por diversas publicações sobre prostituição, dentre elas o artigo 

‘Trafficking as a Floating Signifier: The view from Brazil’, publicado na Anti-Trafficking 

Review. Esse movimento de aproximação da academia com as prostitutas tem como ponto 

marcante a publicação do livro ‘Putafeminista’ de Monique Prada, em 2018. O livro de 
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Monique é uma inflexão importante, pois se propõe a fazer uma discussão teórica feminista 

sobre a prostituição, a partir da experiência da autora como prostituta e ativista do movimento 

de prostitutas. 

 

(...) temos um grande setor de mulheres trabalhadoras, a imensa maioria de origem 

humilde, com pouca escolaridade e quase sempre sem formação profissional, que se 

auto organizam para lutar por visibilidade e direitos contra o estigma que afeta a nós 

e nossas famílias. Mulheres trabalhadoras que se organizam também para garantir o 

acesso à saúde integral e à informação sobre prevenção de Aids e outras doenças 

sexualmente transmissíveis (PRADA, 2018, p.32). 
 

Lutamos por nosso direito de existir sem estigma e sem violência, por nosso direito 

de criar nossos filhos e filhas em segurança, por nosso direito de ocupar espaços para 

além das esquinas - reais e simbólicas - nas quais temos sido historicamente 

segregadas. (...) são três os trabalhos que se exigem das mulheres sem que nada se 

pague por eles: o trabalho doméstico, o trabalho sexual e o trabalho reprodutivo. Ao 

colocar um preço no trabalho sexual que executa, a prostituta pode, em certo sentido, 

estar subvertendo essa lógica - e talvez por isso precise ser brutalmente perseguida. 

Ao mesmo tempo, não dá para esquecer que a prostituta, sendo uma mulher igual às 

outras, está inserida no mesmo contexto de exploração e opressões que cerca todas as 

mulheres. Nesse sentido, o feminismo é importante: ele empodera essa mulher, que 

existe para além de seu trabalho (PRADA, 2018, p. 72). 
 

Assim, Monique Prada (2018) aproxima o feminismo da prostituição, criando uma 

corrente que tem sido chamada de putafeminismo. Tal corrente reivindica a necessidade de 

construir um feminismo que atinja as mulheres prostitutas, que consiga abarcá-las como 

participantes. Para isso, é necessário romper com as noções de que a prostituta é responsável 

pela reprodução do patriarcado por causa de sua profissão ou, de modo oposto, de que ela é a 

vítima do patriarcado, sem agência e que precisa ser ‘salva’. A formação e contribuição do 

putafeminismo exige que o movimento feminista se repense e repense a maneira pela qual a 

prostituição está sendo abordada (AZZI, MENDONÇA, 2019). 

O feminismo hegemônico brasileiro, porém, tem resistido a esse processo, defendendo 

uma política abolicionista em nível de Estado, que entende a prostituta como vítima, não sendo, 

portanto, criminalizada. Nesta visão, a prostituição é entendida como uma exploração do corpo 

da mulher. Nota-se que este posicionamento está alinhado com as formulações de Pateman 

(1993) no que se refere ao patriarcado como força exploradora, que pela prostituição garante o 

acesso regular masculino aos corpos das mulheres. A alteração mais recente do Código Penal 

acerca dessa questão, em 2009, em consonância com o movimento feminista hegemônico 

brasileiro, define a prostituição como uma exploração sexual e utiliza tais termos como 

sinônimos, conforme retratado no próprio título do Capítulo V, do Código Penal Brasileiro 

(BRASIL, 1940): “Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma 

de exploração sexual”. 
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(...) temos o que no Brasil se costuma chamar de feminismo radical, mas que eu prefiro 

chamar de feminismo conservador – ou, mais especificamente, o que hoje é 

denominado radfem. Um feminismo que nos vitimiza e que pretende nos resgatar, 

negando nossa autonomia e nossa capacidade de escolha, e rechaçando violentamente 

a possibilidade de diálogo com aquelas de nós que não desejam a salvação oferecida 

e que discordam claramente da ideia, tão propagada, de que esse feminismo seria 

“contra a prostituição, mas a favor das prostitutas”. Contesto esse argumento: não vejo 

como seria possível uma pessoa se posicionar simultaneamente contra a prostituição 

e a favor das mulheres que a exercem, a não ser por um erro de interpretação das 

nossas necessidades reais, nascido da completa falta de diálogo conosco, ou seja, as 

pessoas que supostamente pretendem defender. Primeiramente pelo motivo óbvio de 

que não existimos – nós, as prostitutas – sem a prostituição. Erradicar a prostituição 

seria, portanto, numa lógica bem simples (mas importante a ponto de ser explicitada), 

exterminar as prostitutas. (PRADA, 2018, p. 33). 

 

Muitas de nós, mulheres cisgêneras, acabamos por ter no trabalho sexual a única (ou 

última) alternativa para fugir da fome e da miséria. É por isso que banir o trabalho 

sexual da face da Terra é uma péssima ideia: seguiríamos expostas às mesmas 

necessidades e nossa única ou melhor alternativa laboral estaria extinta. Nossa luta, 

neste sentido, deve continuar sendo para acabar com a pobreza no mundo. A pobreza 

é degradante, violenta, humilhante e empurra as mulheres para os trabalhos precários, 

dos quais o trabalho sexual é apenas um. No entanto, num mundo que não tem tido 

sucesso em acabar com a pobreza, não é sensato condenar à clandestinidade as 

mulheres que precisam recorrer ao trabalho sexual para sobreviver. (PRADA, 2018, 

p. 60) 
 

O argumento de Monique Prada (2018) é que a criminalização do entorno da 

prostituição não implica na criação de melhores ou novos empregos para as mulheres que 

exercem a prostituição, apenas significa que estarão mais próximas da criminalidade e da 

clandestinidade. Além do estatuto legal e sua influência negativa na vida das prostitutas, elas 

também não são tratadas como iguais, como pares, na construção de um movimento feminista, 

caso não estejam dispostas a abrir mão de seu trabalho. Desde Gabriela Leite (1992, 2010), as 

prostitutas denunciam a exclusão que sofrem nos movimentos sociais quando se recusam a 

interpretar o papel de vítimas, quando expõem que não desejam sair da prostituição para outros 

empregos precarizados, que não entendem a prostituição como um emprego com condições de 

trabalho piores do que outros empregos precarizados, e que dentre as opções que tem, preferem 

continuar na prostituição. 

Monique Prada (2018) entende a prostituição como um trabalho precarizado, resultado 

da desigualdade de renda, e que mobiliza noções de servidão reprodutoras das desigualdades 

de gênero. Ao mesmo tempo, para além do binômio vítima/subversiva, a autora também aponta 

para possibilidades de subversão das desigualdades de gênero na prostituição, que residem 

exatamente na cobrança de uma remuneração para o trabalho sexual.  

 

(...) são três os trabalhos que se exigem das mulheres sem que nada se pague por eles: 

o trabalho doméstico, o trabalho sexual e o trabalho reprodutivo. Ao colocar um preço 

no trabalho sexual que executa, a prostituta pode, em certo sentido, estar subvertendo 
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essa lógica - e talvez por isso precise ser brutalmente perseguida (PRADA, 2018, p. 

72). 

 

Para Monique Prada (2018) e para o putafeminismo, lutar por melhores condições de 

trabalho na prostituição e pela justiça de gênero não são pautas opostas, ao contrário, a luta por 

melhores condições de trabalho de uma atividade majoritariamente feminina é defendida como 

uma pauta feminista. 

 

A ideia de erradicar a prostituição é uma utopia distópica. E se uso essa expressão em 

vez se simplesmente “distopia” é porque considero até certo ponto válida a utopia de 

acabar com a prostituição na luta por um mundo com mais igualdade de gênero. Mas 

é bastante óbvio que a busca dessa utopia pela implementação de políticas 

abolicionistas ao redor do mundo resultou, por exemplo, em grandes prejuízos às 

mulheres que exercem trabalho sexual, empurrando-as para a clandestinidade ou 

mesmo para o cárcere. (PRADA, 2018, p. 34) 
 

É imprescindível defender que possamos exercer a atividade que dá sustento a nós e 

nossas famílias de forma menos precária e, ao mesmo tempo, lutar contra a miséria e 

por políticas públicas que garantam opções melhores para todas as mulheres 

(PRADA, 2018, p. 60). 

 

A reflexão de Monique Prada (2018) explicita que é exatamente a desigualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho, marcada pelo racismo e machismo estruturais, bem 

como as divisões raciais e sexuais do trabalho, que ‘empurram’ as mulheres para trabalhar na 

prostituição e outros trabalhos precários. Assim, o ponto é como articular a luta contra o 

machismo e o racismo estruturais que se reproduzem na prostituição, sem prejudicar as 

mulheres que trabalham na atividade, reconhecendo-as como sujeitas. A importância de 

incorporar as prostitutas ao movimento feminista, igualmente, está no fato de que o racismo e 

machismo estruturais se reproduzem em outras atividades, dentro e fora do mercado de 

trabalho, criando opressões para mulheres e homens não-brancos. As mulheres não-brancas 

continuam ocupando postos de trabalho precários e a luta por melhores condições de trabalho 

é fundamentalmente anti-racista. 

Apesar da reprodução do racismo estrutural na prostituição, a partir da animalização, 

da sexualização e da construção da noção de servidão das mulheres não-brancas, a prostituição 

não é a continuação da exploração sexual ou do abuso sexual das escravas.  Considerar que toda 

prostituição é um abuso sexual encobre as situações de exploração, abuso e violência que as 

mulheres vivenciam na prostituição (PRADA, 2018). As mulheres sabem muito bem diferenciar 

as situações de violência que elas vivem, e essa confusão nos conceitos apagam e diminuem as 

violências e abusos sexuais quando acontecem. 

As reflexões trazidas pelo putafeminismo podem ser consideradas um esforço 

descolonial de ampliar a luta feminista e a noção de mulher, abordando experiências e 
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elaborações dissidentes (PISCITELLI,2018). Permite que as reflexões sejam aprofundadas para 

além da díade vítima/subversiva e da responsabilização da prostituta pela reprodução do 

machismo e do racismo, mas sem desconsiderar essas opressões estruturais. A defesa de 

melhores condições de trabalho e a inclusão das diferentes vozes, experiências e reflexões é um 

dos passos na construção de um novo entendimento sobre a prostituição, a partir da luta 

feminista negra e descolonial. 

Amara Moira, em seu livro “E seu eu fosse pura” (2018), relata suas experiências como 

travesti na prostituição. Em alguns de seus relatos, Amara (2018) reproduz os seguintes 

comentários feitos por dois de seus clientes: “você é bonita demais pra estar aqui, tão 

branquinha” (MOIRA, 2018, p.141);  

 

Nossa, você é bonita, gostei... até namorava se você fosse mulher. Toda bonita assim, 

branquinha, boca rosada, humilde, mas não dá, entende? A transa gostosa marido e 

mulher, o dia a dia, a cumplicidade, tudo isso ia fazer falta. Não é preconceito, é que 

eu gosto só de mulher. Sou louco por uma buça. Você é pra aquela variada de vez em 

quando, quando cansa. Sou casado, amo minha mulher (MOIRA, 2018, p.119). 

 

No primeiro comentário, para o cliente, a cor da pele branca da prostituta está 

diretamente relacionada à sua beleza e a um não pertencimento à zona de prostituição. Reforça 

a noção de que mulheres brancas não deveriam se prostituir, explicitando como o racismo se 

reproduz neste espaço, marcando quem é representante da beleza e quem é representante da 

prostituição. Embora apenas uma das mulheres entrevistadas tenha se declarado como não 

branca, o racismo se reproduz neste espaço. O segundo comentário, por sua vez, é marcado pelo 

discurso do “cliente que vai namorar com a prostituta e tirar ela da prostituição”, pois é bonita, 

branca, rosada e humilde, ou seja, está em consonância com os padrões para ser sua namorada. 

Não só o machismo e o racismo se reproduzem na zona e na nossa sociedade, mas também o 

cisseximo. Apesar de ser branca, a prostituta é travesti, e não sendo mulher cisgênera, 

igualmente, não pertence ao lugar da namorada, da esposa e da família.  

Assim se tornam fundamentais as contribuições do Transfeminismo para o exercício 

proposto de refletir sobre a prostituição no contexto brasileiro. Associado ao sistema capitalista, 

ao racismo estrutural e ao patriarcado, temos a cisnormatividade marcando as experiências e 

vivências de toda a população. A cisnormatividade é o conjunto de normas, o sistema, a matriz 

de opressão da cisgeneridade, que determina o gênero humano a partir de seus órgãos sexuais 

e características biológicas. “(...) a cisgeneridade pode ser resumida como sendo a identidade 

de gênero daquelas pessoas cuja ‘experiência interna e individual do gênero’ corresponda ao 

‘sexo atribuído no nascimento’ a elas” (VERGUEIRO, 2016, p. 44). 
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Nesse sentido, a cisgeneridade decorre da dimensão biológica, logo, é resultado do 

sexo, que informa a existência de dois gêneros correspondentes: fêmea-mulher e macho-

homem. Quando uma pessoa tem seu gênero correspondendo ao seu sexo, trata-se de uma 

pessoa cisgênera. A cisgeneridade universaliza a pessoa cisgênera como se fosse a referência e 

única possibilidade de ser e estar nas relações sociais. 

 

A cisgeneridade, fundamentalmente, pode ser compreendida como a identidade de 

gênero ‘típica’, naturalizada: é aquilo que a heterossexualidade é para as orientações 

sexuais (apesar das frequentes confusões entre identidade de gênero e sexualidade), e 

que a branquitude é para as raças-etnias (VERGUEIRO, 2016, p. 192). 

 

Assim, a cisgeneridade é um fator estruturante da sociedade que determina acessos e 

oportunidades educacionais, trabalhistas, afetivas, de saúde, de cidadania. Dessa forma, trata-

se de um conceito mais amplo do que a transfobia, que remete à ação individual de 

discriminação ou violência, pois se refere a toda estrutura da sociedade. 

 

(...) através da utilização de cisnormatividade e outras terminologias anticistêmicas, a 

intenção é catalisar processos críticos que transformem fantasias sobre transfobia, 

especialmente as fantasias que a restrinjam àquelas violências em ‘nível individual’, 

em uma espécie de compreensão decolonial sobre a transfobia, a cisnormatividade e 

o cissexismo como estruturantes de violências institucional, socio-cultural, e 

existencialmente impregnadas por culturas e sociedades (VERGUEIRO, 2016, p. 71). 

 
Segundo Viviane Vergueiro (2016), a cisnormatividade é produto da articulação dos 

traços da cisgeneridade, a saber: pré-discursividade, binariedade e permanência. A pré-

discursividade é o entendimento de que sexo e gênero de uma pessoa são definidos a partir de 

critérios objetivos e características físicas, sendo o sexo uma categoria natural e objetiva 

(BUTLER, 2003, p. 25; VERGUEIRO, 2016). A terminologia pré-discursivo emprega o sentido 

de anterior à cultura, ou melhor, de fora da cultura, como se pertencesse ao domínio natural, 

das certezas da natureza. De fato, a diversidade de corpos humanos não pode ser objetivamente 

dividida em dois sexos, em duas categorias universalizantes, haja vista a presença de pessoas 

intersexuais. 

A binariedade, outro traço da cisgeneridade, entende o gênero pelo binômio mulher-

homem, categorias mutuamente excludentes. É a partir dos critérios da binariedade que são 

determinados os dois únicos gêneros e sexos considerados “normais”, “naturais”, a partir dos 

quais a pré-discursividade vai operar na função de enquadrar, objetivamente, as pessoas em 

uma dessas duas possibilidades. A permanência é o terceiro traço de composição da 

cisgeneridade e remete à compreensão de que o gênero é uma característica permanente da 

pessoa, não havendo possibilidade de mudanças (VERGUEIRO, 2016). 



60 

Desse modo, a ideia central da cisgeneridade é de que existem apenas dois sexos e, 

respectivamente, seus gêneros correspondentes; que tanto sexo quanto gênero podem ser 

objetivamente determinados em apenas duas categorias; que cada pessoa possuirá um sexo e 

um gênero por toda a sua vida, permanentemente. O ponto importante é que a cisgeneridade 

ocupa um lugar marcante nas relações sociais, definida por Viviane Vergueiro (2016) como uma 

opressão estruturante da sociedade. É estruturante porque determina e atravessa a vida de todos 

os indivíduos desde seu nascimento, sendo naturalizada e reproduzida pelas instituições. A 

cisgeneridade se reproduz no sistema de saúde, na indústria farmacêutica, no sistema legal, na 

educação, na linguagem, nos pronomes, no ambiente familiar, dentre outras instâncias. 

 

A partir desta apreciação, propõe-se pensar a normatividade cisgênera enquanto um 

conjunto de dispositivos de poder colonialistas sobre as diversidades corporais e de 

gênero, sendo tais dispositivos atravessados por outras formas de inferiorização, 

marginalização e colonização interseccionais. (VERGUEIRO, 2016, p. 72) 

 
A cisgeneridade influencia diretamente o mercado de trabalho: as populações trans e 

gênero dissidentes enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho e uma 

qualificação profissional insuficiente, devido às exclusões que marcam suas vidas, como as do 

ensino regular (ANTRA,2018). As consequências são a baixa qualificação e remuneração, logo, 

a empregabilidade de pessoas trans ou travestis. Soma-se a essas consequências da 

cisgeneridade o conflito familiar, que, muitas vezes, expulsa de casa desde muito cedo as 

pessoas trans e gênero dissidentes (ANTRA,2018). Todos esses processos promovem postos de 

trabalho precários às pessoas trans e travestis, dentre eles a prostituição. O processo de 

colonização sobre os corpos e identidades resulta em injustiças não somente no mercado de 

trabalho, mas na sociedade como um todo, atribuindo status de “outro”, de “não-humano”, até 

uma completa invisibilização de suas existências e necessidades. 

O contexto da população trans e travesti é esboçado abaixo em documento organizado 

pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). A ANTRA é uma rede 

brasileira que articula “mais de 200 instituições, a fim de desenvolverem ações para a promoção 

de direitos e resgate da cidadania da população de Travestis e Transexuais” (ANTRA, 2018, p. 

2). 

 

De acordo com dados levantados pela ANTRA, 90% da população de Travestis e 

Transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda, e possibilidade de 

subsistência, devido a dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho e a 

deficiência na qualificação profissional causada pela exclusão social, familiar e 

escolar. 

Estima-se que 13 anos de idade é média em que Travestis e Transexuais são expulsas 

de casa pelos pais (ANTRA). E que cerca de 0,02% estão na universidade, 72% não 
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possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental (Dados do Projeto Além do 

Arco-Iris/AfroReggae). 

E é exatamente dentro deste cenário em que se encontram a maioria esmagadora das 

vítimas, que foram empurradas para a prostituição, se encontram em alta 

vulnerabilidade social e expostas aos maiores índices de violência. Expostas a toda 

sorte de agressões físicas e psicológicas. 

Vemos ainda que 70% dos assassinados foram direcionados aquelas que são 

profissionais do sexo. 55% deles aconteceu nas ruas. O que denota o ódio às 

prostitutas, em um país que ainda não existe uma lei que regulamente a prostituição 

que, apesar de não ser crime, sofre um processo de criminalização e é constantemente 

desqualificada por valores sociais pautados em dogmas religiosos que querem manter 

o controle dos seus corpos e do que fazemos com eles. 

Este comportamento da sociedade é constantemente reforçado pelas representações 

preconceituosas que o senso comum detém da imagem da prostituta e estão 

relacionadas aos comportamentos considerados como imorais pela sociedade 

(ANTRA, 2018, p. 18, grifos do original). 

 

Apesar do contexto de vulnerabilidade que a população de travestis e transexuais é 

colocada, devido ao preconceito, à discriminação, enfim, à cisgeneridade, a prostituição 

corresponde a uma necessidade de reprodução material, mas não só. A prostituição também foi 

apontada como um espaço de desejo, de afetividade e de sociabilidade (MOIRA, 2018; 

ZANELA, 2018). A zona apresenta-se como um espaço no qual o nome social é respeitado; o 

gênero é respeitado; onde há representatividade e se conhece outras pessoas trans e travestis, 

assim como redes de solidariedade (MOIRA, 2018; ZANELA, 2018). 

 

Narrativas que nos remetem a processos de busca de um lugar de referência identitária, 

uma nomeação para significar a existência e/ou, ainda, compor espaços de 

pertencimento. No balanço desse vai-e-vem de descobertas, (des)encontros, 

(des)caminhos e tensionamentos, orientamo-nos pelas vozes da experiência, voltamo-

nos àquelas que trazem consigo as marcas da subversão à ordem normativa de gênero. 

Recorrendo a estes trânsitos, entre nomear uma existência e intervir/fabricar o/no 

corpo modos de Ser, as interlocutoras trazem também narrativas de trânsitos solitários 

e apoiados em redes de solidariedade, especialmente, em outras travestis, a 

produzirem saberes, corporalidades e tecnologias, muitas vezes, percebidas 

socialmente como saberes e produções marginais, por desviarem-se dos saberes 

oficiais (ZANELA, 2018, p. 69). 

 

Um olhar a partir das prostitutas aponta que na prostituição há aprendizados, 

estratégias, disputas, afetos e solidariedade, basta ouvi-las. Neste sentido, o próximo tópico 

aborda as narrativas das entrevistadas sobre a prostituição, dialogando com as opressões 

estruturais aqui abordadas. 

 

2.3 A PROSTITUIÇÃO PARA AS ENTREVISTADAS 

 

Nas narrativas foram identificadas duas formas, não únicas e tampouco excludentes, 

pelas quais as entrevistadas interpretam a visão da sociedade sobre a prostituição. Na primeira, 

a prostituição é relacionada à sujeira e podridão, assim como à anormalidade, desvio e 
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ilegalidade, recuperando as visões sanitaristas e higienizadoras que a caracterizavam (RAGO, 

1987) e presentes no ‘modelo brasileiro abolicionista’.  

 

A sociedade vê a prostituição como um ponto que eles não querem tocar, uma coisa 

feia, podre, da sociedade que eles querem esconder, ninguém quer pôr a mão nessa 

ferida (Denise, 2018). 

 

Ai... não sei... é uma coisa tão difícil de falar, né... ah... É tão difícil porque envolve 

dinheiro, e eles vem a gente como se fosse um objeto sexual... e tem o status, a beleza, 

a prostituição é muito isso. Muita beleza, muita aparência... você tem que sempre estar 

rindo, é isso. Eu acho que eles vêm assim (Nayara, 2018). 

 

Na fala de Denise fica evidenciada a tentativa de esconder e invisibilizar a atividade e, 

também, as prostitutas, assim como uma representação dotada de ideias pejorativas e 

desqualificadoras. Porém, a construção social sobre a prostituição não é homogênea, sendo 

constituída de outros sentidos. Igualmente, figuraram nas entrevistas uma construção social 

apoiada em noções de beleza, glamour, diversão e facilidade, construindo uma interpretação da 

visão da sociedade sobre a prostituição que a relaciona ora à sujeira e à podridão, ora à beleza 

e ao glamour. 

Por sua vez, a compreensão das entrevistadas sobre a prostituição não esteve marcada 

pelos sentidos de sujeira, podridão, anormalidade, desvio, e nem pelas noções de glamour ou 

beleza. A compreensão das entrevistadas sobre a atividade esteve relacionada, 

majoritariamente, ao trabalho, embora “diversão” tenha se projetado como outro sentido, mas 

ainda assim associado ao trabalho e dinheiro: 

 

Eu vejo [a prostituição] como uma diversão (risos). É minha opinião, para mim é uma 

diversão, uma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu 

gosto e ao mesmo tempo eu ganho dinheiro. Eu gosto da prostituição. Eu acho que eu 

não tenho carinho por nenhuma outra profissão qualquer (Jéssica, 2018). 

 

A interpretação da prostituição como um trabalho foi a mais frequente nas narrativas, 

aparecendo tanto na reflexão sobre a atividade em si, quanto no espaço da sua ocupação como 

produção da vida, por exemplo, referindo-se à zona como “local de trabalho”. 

 

Eu vejo a prostituição como uma categoria de trabalhadores. Pessoas que não estão 

porque não tiveram oportunidade, mas porque aquilo é uma escolha. Porque a pessoa 

pode experimentar e não gostar, mas quem ficou é porque fez a escolha de ficar, mas 

aí esbarra na questão moral, na questão do preconceito, e ai a pessoa, as vezes, acaba 

não se assumindo como profissional, porque, as vezes, não quer que os amigos saibam 

que exerce essa atividade, não quer que a família saiba que exerce essa atividade. 

Porque pra sociedade isso é feio ou criminoso ou ilegal, mas não é uma situação ilegal, 

não existe ilegalidade na prostituição. A prostituição é uma coisa lícita, não é crime 

você fazer programa, não é crime você ser prostituta, pelo menos pelas nossas leis 

brasileiras (Denise, 2018). 

 

[a zona] é um lugar que o pessoal precisa daqui, e tem gente que pensa que a zona é 

só pra prostituição; tem gente que pega o dinheiro daqui para ajudar a família. Eu 
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tenho muitas colegas que vem trabalhar aqui pra ajudar a família, que tem filho, tem 

a família no interior, pega o dinheiro daqui pra mandar pra lá... (Honey, 2018). 

 

A articulação entre trabalho, dinheiro e família constrói a ideia da prostituição como 

profissão (ABIA, 2013; BRASIL, 2002, 2001), e deriva da compreensão de que é uma atividade 

produtiva que se executa para obter uma renda, no caso, fundamental para a subsistência de 

filhos/as, mães, pais, tios/as, ou seja, da família. Nesse contexto, a discussão feminista sobre a 

exploração e dominação na prostituição, traduzida, por vezes, no debate da prostituição ser ou 

não um trabalho, é entendido pelas entrevistadas que sim, a prostituição é um trabalho, porque 

trabalho é a atividade que gera renda e sustenta suas famílias. 

O embate trazido por segmentos feministas não tem eco para as prostitutas 

entrevistadas, pois a elas a resposta é evidente, considerar que a prostituição não é um trabalho 

parece uma discriminação, uma vez que gera renda e subsistência. Logo, pensando sobre o 

diálogo entre o movimento feminista e as prostitutas, este é um ponto que mereceria um debate 

mais cuidadoso, atento e aprofundado, com especial atenção para os entendimentos sobre o que 

consiste a definição de trabalho.  

 

Como eu vejo [a prostituição]? Assim, eu acho que na prostituição você tem que estar 

ali, tem que topar as coisas, pagar suas contas, eu vejo como isso, como um corre 

mesmo, como um trabalho, pagar as contas, comprar roupa, ajudar a família, entendeu, 

eu vejo como isso. E dar conta de fazer tudo isso (Nayara, 2018). 

 

Para além da manutenção da família, a renda decorrente da prostituição subsidia, 

ainda, gastos pessoais para assegurar necessidades básicas, como alimentação e moradia, ou 

diversão, baladas e drogas: “meu dinheiro foi muito em balada também, mas não me arrependo, 

não, porque eu também investi em mim, e sempre ajudei minha família” (Nayara, 2018).  

Cabe aqui destacar os lugares que as entrevistadas delegaram às famílias em suas 

vidas. Se para algumas as famílias representam o destino de suas rendas, a responsabilização 

financeira pelo sustento, para outras entrevistadas, as famílias tornam-se o espaço da 

discriminação, do preconceito e da promoção de mágoas, intimamente relacionado ao fato de 

serem mulheres travestis e transexuais. 

 

Minha família me jogou na rua, olha a discriminação, né, a própria família. Eu tenho 

três irmãs e um irmão mais velho do que eu, eles nunca perguntaram se eu estou viva 

ou estou morta, nunca vieram aqui para saber de mim... Dói... chega o natal e dói, dá 

aquele aperto no coração, sabe? Você ter família e ser a mesma coisa do que não ter, 

isso dói na gente, dói. Porque é duro você saber que tem família aqui em São Paulo, 

que é perto... eu acho isso muito injusto comigo, sabe. Se é preconceito, eu sei lá, eles 

nunca viram nada meu, eu vim vira travesti aqui na zona, entendeu? (Honey, 2018). 
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A discriminação familiar foi um dado de destaque, especialmente na trajetória de 

Honey. As dificuldades apresentadas tanto pela ANTRA (2018), quanto pelo transfeminismo, 

ficaram evidenciadas nas entrevistas, marcando a vida das entrevistadas, seus espaços de 

sociabilidade e afetos. A transexualidade também foi apontada como um fator determinante 

para a redução de oportunidades no mercado de trabalho. Sem auxílio familiar ou responsáveis 

pela provisão de suas famílias, mulheres trans e travestis são ‘empurradas’ para a prostituição. 

Tal realidade mobiliza noções de sobrevivência e de necessidade associada à população T e à 

prostituição. 

 

Poderiam ver as travestis como pessoas normais... Porque eu gosto da prostituição, 

mas tem meninas que não gostam e estão por necessidade mesmo, por não ter outra 

opção. Tem pessoas que estão na prostituição, mas não gostam, e tem pessoas que 

estão na prostituição porque gostam. Como tem pessoas, meninas, que já tem casa, 

tem carro, tem conta, tem dinheiro guardado, mas mesmo assim preferem estar na 

prostituição porque gostam da prostituição... eu acho que o governo deveria abrir 

oportunidades para essas pessoas terem outras opções. Até porque a velhice chega 

para todos, né. De que adianta, agora, eu estou aqui bonita e gostosa, mas vai chegar 

uma época que tudo isso aqui vai passar, e você tem que... né... continuar (Jéssica, 

2018). 

 

Eu tive muita dificuldade com a minha sexualidade. Fui morar sozinha na capital, e 

não tinha muita gente, não conhecia quase ninguém, e comecei a procurar emprego 

num lugar e outro. Nisso, eu comecei a vender artesanato na rua e nessas do artesanato 

eu vi pela primeira vez um casal de travestis andando na rua. Fiz amizade, e foi com 

eles que fui para a rua pela primeira vez, eles me arrumaram, e foi a primeira vez que 

eu vi que eu podia ganhar dinheiro me prostituindo, porque eu não tinha essa noção. 

E eu estava lá no programa, e até então, eu me reconhecia como passiva, então, aí eu 

nunca tinha me pensando enquanto travesti numa relação como ativa, sempre como 

passivo. Aí um dia eu fui na rua e o homem colocou a mão na minha genitália e eu 

fiquei griladíssima, desci do carro xingando o homem, o “que ele estava pensando que 

eu era?”, “o que ele estava pensando que ele tinha?” (risos), porque ele queria 

manipular minha genitália. Ai eu cheguei lá e contei para as outras travestis e elas 

falaram “ah, você vai passar fome assim, porque aqui a maioria dos nossos clientes 

são passivos, e a gente tem que fazer o papel ativo!” e foi aí que eu comecei isso e fui 

aprendendo com eles tudo, a me maquiar a me vestir, a me comportar na rua, me 

defender da polícia, que na época a repressão era muito grande. Então, foi assim, 

começou e assim que se deu a prostituição na minha vida. Como meio de 

sobrevivência, e hoje como o meu trabalho (Denise, 2018). 

 

A transexualidade interfere, ainda, no trabalho da prostituição por conta da 

discriminação, que resulta, inclusive, em rendimentos menores para as mesmas atividades. 

Ademais, foi elencada como um fator que justificava a recusa de mulheres trans e travestis 

como prostitutas pelas casas de prostituição, que em decorrência iam trabalhar na rua. 

Atualmente, na zona do Jardim Itatinga as mulheres trans e travestis são aceitas em algumas 

casas específicas, embora permaneça uma divisão geográfica da zona, como discutido 

anteriormente - 1.3. Caracterização da zona de prostituição do Jd. Itatinga. 
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A partir das entrevistas, ficou marcada a necessidade de reprodução material dessas 

mulheres e, por vezes, de suas famílias, exigindo que exercessem alguma atividade para 

obtenção de renda. Na busca por renda, a transexualidade foi associada à redução de 

oportunidades no mercado de trabalho, “empurrando” para trabalhos precarizados e para a 

prostituição, mais vulnerável do que a de mulheres cis no mesmo bairro. O fato de serem 

mulheres trans e travestis foi indicado, de modo geral, como uma condição que as coloca em 

um lugar de “outro” nas relações sociais, de desviante, de uma pessoa que não é vista como 

normal, que está fora da norma. 

Nesse sentido, o cisseximo, apresentado no tópico anterior, se faz presente, marcando 

as vivências dessas mulheres, restringindo as oportunidades educacionais, o mercado de 

trabalho e os espaços de sociabilidade. E, em contraponto a dificuldades e restrições, também 

existem resistências e potências. Como sinalizado em determinado momento na narrativa de 

Denise, foi a amizade com um casal de travestis que apresentou a prostituição e que mobilizou 

um aprendizado sobre a transexualidade e sobre a prostituição. A transexualidade e a 

prostituição são, ainda, responsáveis por criar uma rede pedagógica, que abarca a atuação na 

atividade, os comportamentos e os saberes subalternizados, além de possibilitar outras maneiras 

e espaços de solidariedade e construção de afetos (ZANELA, 2018). 

 

2.4 O MOVIMENTO DE PROSTITUTAS NO BRASIL: HISTÓRIA, ATUAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA E ASSOCIAÇÃO MULHERES GUERREIRAS NO JD. ITATINGA. 

 

Organizações de prostitutas no Brasil e no mundo estão disputando a narrativa única 

que vitimiza a prostituta, partilhando suas experiências e vivências na atividade, e 

posicionando-se sobre políticas públicas que as envolvem. No final da década de 1970, as 

prostitutas que trabalhavam na zona da “Boca do Lixo”, em São Paulo/SP, organizaram uma 

manifestação em resposta à atuação policial violenta na região (LEITE, 2010; OLIVAR, 2010; 

RODRIGUES, 2003). Foi uma das primeiras ações organizadas de prostitutas no Brasil. 

 

Numa dessas, sumiram duas meninas. Elas entraram no camburão e depois disso não 

foram mais vistas. Uma delas estava grávida. Eu tinha certeza de que a gente devia 

fazer alguma coisa, que a sociedade paulistana tinha que saber o que estava se 

passando ali. Mas por causa de sua baixíssima autoestima, as prostitutas achavam 

aquilo razoavelmente normal. Fazer o quê? Nós somos prostitutas mesmo. 
Decidimos fazer uma manifestação na praça da Sé. Nos organizamos por áreas, cada 

um ficou responsável por avisar uma turma. Demos aos malandros, que ficavam o dia 

inteiro coçando o saco na esquina, a missão de ir na Folha de S. Paulo, que ficava na 

mesma rua do nosso prédio, e avisar aos jornalistas. Coube a mim escrever um 

folhetinho, explicando que duas colegas nossas estavam desaparecidas há duas 

semanas depois de terem sido colocadas num camburão da polícia. Fizemos uma 
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vaquinha e convencemos as cafetinas a colocar algum dinheiro nisso, afinal era 

interesse delas também. Então, fizemos milhares de cópias em mimeógrafo e 

distribuímos maciçamente. 
(...) A manifestação por um lado havia sido um sucesso, pois agora todo mundo estava 

sabendo do nosso problema. Mas por outro o arrocho aumentava e precisávamos de 

outra ação para pôr em prática. Aceitamos imediatamente a ideia da plenária. Foi um 

momento incrível. Todo tipo de gente reunido contra a repressão. De novo, a 

repercussão foi imediata. Os policiais negavam, apesar das testemunhas e de as 

meninas não terem reaparecido. No entanto, um delegado foi afastado e a vida voltou 

ao normal na Boca do Lixo. (LEITE, 2010, p. 64-65). 

 
A violência policial mobilizou prostitutas em outras cidades, como ocorrido em Porto 

Alegre (OLIVAR, 2010), e foi tema do primeiro Encontro Nacional de Prostitutas, sediado no 

Rio de Janeiro/RJ, em 1987. Este primeiro momento de atuação das prostitutas, especialmente 

de Gabriela Leite e Lourdes Barreto, deu-se em conjunto com a igreja católica, por meio da 

Pastoral da Mulher Marginalizada33 (LEITE, 2010). Entretanto, algumas tensões e 

discordâncias sobre a compreensão da prostituição levaram mais tarde a um afastamento das 

prostitutas da Pastoral, resultando na criação do primeiro Encontro Nacional de Prostitutas. 

 

Eu ainda era crua nas nuances da política de movimento social. A colega mineira falou 

antes de mim e se apresentou assim: “Boa noite, meu nome é Suely e eu sou uma 

‘menina’ de Uberaba.” Menina? Virei para o Boff e falei: “Por que ela está falando 

que ela é uma menina?” E o Boff: “A pastoral acha muito forte o nome prostituta e 

resolveu criar uma denominação carinhosa, que é menina.” Até hoje eles usam essa 

terminologia. Aí chegou a minha vez de falar: “Meu nome é Gabriela e, ao contrário 

da minha colega de Uberaba, eu sou uma prostituta e atualmente vivo no Rio de 

Janeiro.” 
Na hora do debate o auditório estava lotado e todo mundo queria saber por que a 

mineira falava menina e eu falava prostituta. Aí começa minha grande questão com 

as denominações politicamente corretas, um dos maiores temas do meu trabalho até 

hoje. Eu respondia à plateia: “Eu acho que é porque as pessoas têm vergonha da 

palavra prostituta.” Aquilo foi um rebu na pastoral. 
(...) O fato é que esse momento com a Igreja e todo o pessoal do PT católico que veio 

no pacote acabou durando demais. E o movimento autônomo se tornava uma urgência. 

O objetivo deles era que eu assumisse o discurso da vitimização da puta. E isso não 

aconteceria nunca. Eu penso que se você considera uma pessoa vítima é porque já 

estabeleceu uma relação de dominação com ela (LEITE, 2010, p. 120-121). 
 

A organização do primeiro Encontro Nacional de Prostitutas significou o início de um 

movimento autônomo, derivado do desejo de algumas prostitutas, como Gabriela Leite e 

Lourdes Barreto, de se desvincularem de um discurso vitimizador e de organizarem um 

encontro encabeçado por prostitutas, considerando sua participação (LEITE, 2010). A partir dos 

Encontros Nacionais de Prostitutas começam a ser organizados a Rede Brasileira de Prostitutas 

                                                 
33Uma reflexão sobre a atuação da Pastoral da Mulher Marginalizada e seu entendimento sobre prostituição 

pode ser encontrada em: SKACKAUSKAS, Andreia. Prostituição, gênero e direitos: noções e tensões nas 

relações entre prostitutas e Pastoral da Mulher Marginalizada. 2014. 313 p. Tese (doutorado) - Universidade 

Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281090>. Acesso em: 24 ago. 2018. 
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e o jornal Beijo da Rua, elaborado por e para prostitutas. O objetivo da Rede é articular as 

organizações coletivas de prostitutas que atuam no território nacional. Sua Carta de Princípios 

foi aprovada no Encontro de 2008 e está reproduzida a seguir: 

 

Carta de Princípios da Rede Brasileira de Prostitutas 
A Rede considera a prostituição uma profissão, desde que exercida por maiores de 18 

anos. 
A Rede é contra: 
a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, em consonância com a 

legislação brasileira. 
A Rede repudia: 
a vitimização das prostitutas; 
o controle sanitário de prostitutas; 
e combate a criação e a existência de zonas delimitadas e confinadas; 
combate a criminalização dos clientes; 
o oferecimento de exames e outros procedimentos médicos nos locais em que se 

exerce a prostituição, a não ser em casos que envolvam a população em geral; 
que se associe a prostitutas com a criminalidade; 
o tráfico de seres humanos. 
A Rede defende: 
a regulamentação do trabalho da prostituta; 
e promove a auto-organização das prostitutas; 
promove o acesso aos insumos de prevenção de DST/Aids; 
o acesso aos serviços de saúde integral; 
o direito de migração para o trabalho legal; 
que o trabalho sexual é um direito sexual; 
que as prostitutas se assumam como prostitutas/putas em todos os espaços. 
A Rede combate: 
a discriminação, o preconceito e o estigma dirigido às prostitutas. 
A Rede atua: 
em parcerias nos cenários nacional, regional e internacional com outras redes de 

prostitutas e aliados. 
A Rede vê: 
o turismo sexual como uma forma de trabalho para maiores de 18 anos. 
A Rede entende: 
que a prostituta não vende o seu corpo. Ela presta serviços sexuais. 
A Rede recomenda: 
aos seus integrantes a realização de encontros municipais, estaduais e nacionais. 
Critérios 
Quem pode entrar na Rede: 

Associações, núcleos, prostitutas e grupos de prostitutas que respeitem os princípios 

desta Carta. 
A Rede pode convidar pessoas que contribuam e respeitem esta Carta. 
Para entrar na Rede e na lista eletrônica é necessário ser indicado por grupo já 

integrante. 
Quem não pode entrar na Rede: 

Entidades ou empresas dirigidas ou controladas por cafetinas, cafetões e/ou outros 

exploradores da prostituição. 
Associações, grupos e individuais que não respeitem os princípios desta Carta. 

(REDE, 2008, s.p., grifos do original) 
 

A Rede Brasileira de Prostitutas e os grupos organizados de prostitutas se fortaleceram 

através da articulação com órgãos do governo, que apoiaram e financiaram ações conjuntas. 

Durante os anos 1980, a Rede Brasileira de Prostitutas e diversas associações e grupos de 

profissionais do sexo receberam verbas do Ministério da Saúde (MS), que a partir de 1988 
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incorporou ONGs, como a Rede Brasileira de Prostitutas (ABIA, 2013). Tal aproximação 

significou acesso a fundos públicos, transferência de verbas, atividades de formação, acesso a 

materiais informativos, mas, sobretudo, assegurou um histórico de ações para uma população 

invisibilizada em termos de políticas públicas. 

A parceria estava centrada em atividades de prevenção e envolveu ativistas na 

elaboração dos materiais, como os manuais de prevenção, inaugurando a metodologia de 

educação por pares (ABIA, 2013). Os Projetos desenvolvidos - Previna (1988), Previna II 

(1994) e Esquina da Noite (2002) - marcaram, igualmente, processos coletivos de organização 

de prostitutas. Apesar da pouca atenção em políticas públicas e, em especial, em ações 

direcionadas às prostitutas pelo MS, como tratado anteriormente, a parceria entre MS e 

organizações de prostitutas resultou diretamente no fortalecimento de um movimento 

organizado de prostitutas e no surgimento de organizações coletivas. 

A interlocução com agentes governamentais também permitiu que as prostitutas 

ampliassem os temas de discussão com o governo, incluindo direitos humanos, cidadania, 

estigma, regulamentação da atividade como profissão e acesso aos serviços de saúde (ABIA, 

2013). Assim, apesar das ações do MS estarem restritas à prevenção de ISTs, o debate e a 

relação com as organizações coletivas de prostitutas amplia o enfoque dessas ações, 

considerando autoestima e cidadania como fundamentais para o objetivo da prevenção. A 

campanha do MS “Sem vergonha, garota. Você tem profissão” é resultado dessa aproximação 

com o movimento de prostitutas e a consequente ampliação da temática. A campanha continha 

enunciados que projetavam a luta pelos direitos, autoestima, valorização do trabalho, prevenção 

e combate à violência, conforme imagem 3. 

IMAGEM 3: Campanha de 2002 “Sem vergonha, garota. Você tem profissão.” 

Fonte: Ministério da Saúde. 

Tal campanha foi divulgada em 2002, sendo lançada no Seminário AIDS e 

Prostituição. Cabe destacar que a autonomia e poder de negociação das profissionais do sexo 
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ganham destaque na campanha, apresentando o preservativo feminino como uma forma de 

garantir maior autonomia e poder de negociação das profissionais do sexo com seus clientes na 

prestação dos serviços. Segundo o site do MS, a campanha “Sem vergonha, garota. Você tem 

profissão” foi: 

 

(...) uma campanha nacional de prevenção direcionada às profissionais do sexo 

feminino, com ênfase no desenvolvimento da auto estima e da cidadania, como forma 

de mobilizar as profissionais para a promoção à saúde. A consciência de seus direitos, 

como a negociação com clientes pelo uso da camisinha, o esclarecimento sobre o uso 

correto do preservativo e a promoção do preservativo feminino também são focos da 

campanha” (BRASIL, 2002). 

 

Em 2005, a Rede Brasileira de Prostitutas se recusou a aceitar verbas internacionais 

vindas do USAID/PACT (U.S. Agency for International Development – Pact). A participação 

no edital exigia que as organizações beneficiadas assinassem um documento condenando a 

prostituição. O MS acompanhou a decisão da Rede e recusou um montante superior a 40 

milhões de dólares (ABIA, 2013), o que expressou a forte influência e aproximação construída. 

Apesar da importante parceria tecida com o MS desde o final de década de 1980, em 2011, a 

Rede cessou a participação nos editais de combate às ISTs/AIDS que fossem contrários a sua 

Carta de Princípios (LEITE, LENZ, MURAY, 2015). No entendimento da Rede, a prostituição 

deveria ser alvo de parcerias governamentais para além da saúde. 

A campanha de 2013 elaborada pelo MS foi uma tentativa de reaproximação com 

movimento de prostitutas (ABIA, 2013), acompanhada por um seminário sobre prostituição e 

prevenção às ISTs. A campanha, chamada de “Prostituta que se cuida usa sempre camisinha”, 

foi realizada em parceria com organizações coletivas de prostitutas, organizações não 

governamentais e movimentos sociais, tendo originalmente como título “Sem vergonha de usar 

camisinha” e, em uma das imagens, a frase: “Sou feliz sendo prostituta”. Esta gerou fortes 

reações da sociedade e levou a demissão do diretor do departamento responsável pela criação 

da peça, pelo então ministro da saúde Alexandre Padilha34. A campanha saiu do ar e voltou 

reformulada com atenção para o uso da camisinha e prevenção de ISTs, não estando presentes 

as noções de cidadania, direitos humanos, valorização da profissão, que compunham a 

campanha de 2002. 

As parcerias com o MS foram fundamentais no estabelecimento do movimento de 

prostitutas, apesar de não ser uma parceria constante, nem aderida por todas as representações, 

                                                 
34A notícia sobre a campanha pode ser acessada em: DIRETOR responsável por campanha 'Sou feliz sendo 

prostituta' é demitido. Globo. Brasília, 05 jun. 2013. Disponível em:  <http://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2013/06/diretor-responsavel-por-campanha-sou-feliz-sendo-prostituta-e-demitido.html>. Acesso 

em: 26 abr. 2018. 
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tendo momentos de maior proximidade e de afastamento. Além das campanhas de prevenção 

às ISTs, o MS e os departamentos de HIV/AIDS eram identificados pelas prostitutas como 

parceiros. As primeiras reuniões com o grupo de prostitutas que formou a associação Mulheres 

Guerreiras contaram com a participação e o auxílio do departamento de HIV/AIDS. 

 

Quando tinha programa de revitalização lá no Centro, que eles queriam retirar 

mendigo da rua, prostitutas, travestis, fechar os hotéis de curta permanência, tinha um 

auê, e as putas iam tudo pro centro comunitário perguntar se não tinha como ajudarem, 

e no Departamento de AIDS também, que era onde eu ficava. Aí tinha aquele 

alvoroço. E ai a gente foi organizando reuniões com esses grupos de mulheres e a 

gente foi conseguindo parceiros pra desenvolver esse trabalho, então, era a Pastoral 

da Mulher, a Secretaria de Direitos Humanos, o Secretaria de Direitos da Mulher, o 

Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes, então estava começando a ser 

criado esse grupo, que a gente conseguiu avançar. E a Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares da Unicamp (ITCP) que ajudou bastante, né. A Secretaria da 

Saúde também ajudou em alguns momentos, o grupo Identidade ajudou bastante, que 

é um grupo de militância de travestis e transexuais aqui de Campinas. E aí a gente 

formou a associação de profissionais do sexo. Tivemos algumas dificuldades, mas eu 

aprendi muito com o grupo todo. Acredito que o grande aprendizado foi meu, mas 

cada mulher que conseguia falar e se expressar, era uma vitória! (Denise, 2018). 

 

A associação Mulheres Guerreiras (AMG), da cidade de Campinas/SP, faz parte da 

Rede Brasileira de Prostitutas (RBP), e é uma organização de profissionais do sexo com 

visibilidade na cidade e internacionalmente, tendo recebido verba da Red Umbrella Fund; 

possui uma sede na zona do Jardim Itatinga e outra no centro da cidade, e organiza atividades 

sobre o tema na cidade. Foi instituída em 2006 para garantir uma base legal às reivindicações 

das profissionais, principalmente daquelas situadas no centro da cidade que sofriam maior 

violência policial e discriminação, pois estavam fora da zona de tolerância. A Associação 

integra o boom das organizações coletivas das prostitutas, e esteve ligada aos projetos públicos 

da área da saúde. Hoje, a Associação tem uma trajetória de 13 anos, formalizada com assinatura 

do estatuto somente em 2008, contando, atualmente, com 185 filiadas. 

O foco das atividades da Associação está no mapeamento da prostituição em 

Campinas, para garantir uma ideia geral sobre o cenário da prostituição na cidade, como e onde 

ela acontece, bem como das demandas, pautando-as politicamente. A Associação atua, ainda, 

na distribuição de preservativos, no recebimento e encaminhamento de denúncias de tráfico de 

mulheres, promovendo oficinas de capacitação e participando em eventos, principalmente, da 

Rede Brasileira de Prostitutas. O objetivo é ampliar a participação das prostitutas, o número de 

profissionais que conhece a Associação e seu trabalho. Entre as prioridades da Associação está 

a discussão da regulamentação da atividade como trabalho, promovendo para as próprias 

profissionais do sexo e sociedade a leitura da prostituição como um trabalho digno e 

responsável pelo sustento de diversas famílias. Ponto marcante da atuação da associação 



71 

Mulheres Guerreiras é a organização do evento “Puta Dei”, realizado uma vez por ano para 

celebrar o Dia Internacional da Prostituta. 

No dia 02 de junho de 2012 foi instituído no Brasil o "Puta Dei", a versão brasileira 

do Dia Internacional da Prostituta, que marca as diversas manifestações de prostitutas em Lyon, 

França, contra arbitrariedades do governo local em 02 de junho de 1975 (TAVARES, 2015). No 

Brasil, a primeira edição foi organizada pelo Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Central de 

Belém/PA (GEMPAC). O GEMPAC participou da fundação do movimento de prostitutas no 

Brasil, e é atuante até os dias de hoje. Como aponta Aline Tavares (2015), a organização atua 

tanto na interlocução com o poder público quanto em atividades lúdico-políticas na zona: 

 

Em especial após 2011, vem crescendo a preocupação dessa organização com a ‘volta 

às esquinas’ e com a realização de atividades focadas na discussão sobre corpo, prazer 

e sexualidade feminina como forma de fortalecer a identidade política da ‘mulher 

puta’. (TAVARES, 2015, p. 6). 
 

A organização do "Puta Dei" ocorre neste contexto, com uma preocupação em realizar 

atividades com as prostitutas e, ao mesmo tempo, dar visibilidade, tornar públicas suas pautas 

e reivindicações. Em Campinas (SP), o "Puta Dei" foi realizado pela primeira vez em 2014, 

após um diálogo entre a Associação Mulheres Guerreiras e o GEMPAC. O evento daquele ano 

contou com: o “I Seminário Direito das Profissionais do Sexo. Conquistas e Desafios” para 

discutir a regulamentação da prostituição, realizado no Salão Vermelho da Prefeitura; o 

lançamento do filme “Mulheres Guerreiras: desbravando estradas da Vida”35, com exibição 

deste na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade; as apresentações culturais de bandas e 

performances na Praça Rui Barbosa; e um desfile com criações da DASPU36 também na Praça. 

  

                                                 
35 O filme encontra-se em acesso livre em MULHERES GUERREIRAS: desbravando estradas da Vida. 30 

minutos, colorido, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zgCf_QQjxRg&t=33s>. Acesso 

em 10 nov. 2019. 

36 Daspu é uma marca do setor de roupas e vestuário que nasce da coletiva Davida tanto para dar visibilidade às 

organizações de prostitutas quanto como contribuição financeira para realização das atividades. A grife ganhou 

ampla visibilidade quando proprietária da Daslu ameaçou processar a coletiva, devido à alusão do nome, mais 

informações sobre o caso podem ser acessadas em PEQUENO, J. Daslu ameaça processar ONG da grife 

Daspu. Folha de S. Paulo. 03 fev. 2005. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u115909.shtml>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgCf_QQjxRg&t=33s
https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u115909.shtml
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IMAGEM 4: Flyer "Puta Dei" 2014 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Em 2015, o Evento aconteceu novamente na região central do município, na Estação 

Cultura, uma antiga estação ferroviária que foi tombada e hoje abriga diversas atividades 

culturais da cidade. A programação contou com performance bate-cabelo, performance 

surpresa, desfile Daspu Real, púlpito de pessoas "Puta da Vida" e espaço criança.  

IMAGEM5: Flyer "Puta Dei" 2015 

 

Fonte: acervo pessoal 

Em 2016, o Evento foi realizado no Jardim Itatinga, na zona de prostituição. O terceiro 

"Puta Dei" teve como título “Política, Gênero e Trabalho”, e contou com diversas atrações e 

apresentações culturais em sua programação, entre elas, Dr Sinistro, DJ Katia, performance 

com a Florzinha e Desfile com a Daspu. Além de convidar para a atividade, as prostitutas da 

Associação acharam importante se posicionar sobre a situação política do país, relacionada ao 

golpe de impeachment sofrido pela presidenta Dilma, e ao governo que se seguiu, conforme 

demonstra o flyer de divulgação do Evento (Imagem 6) - “Nós, prestadoras de serviços sexuais 

não reconhecemos governo golpista”. Este, simbolicamente, investe o “Puta Dei” de 

compromisso político com o país, ao incluir a bandeira do Brasil em seu título. 
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IMAGEM 6: Flyer "Puta Dei" 2016 

 

FONTE: acervo pessoal 

Nas três edições do Evento a programação contou com atividades de entretenimento e 

políticas, em alguns momentos, com os dois tipos de atividades. A cada edição congregou um 

público de 100 a 200 pessoas. O evento foi um espaço no qual as prostitutas foram ouvidas pela 

sociedade e a Associação se fez presente. No caso dos eventos que aconteceram no centro da 

cidade, teve forte importância a participação das prostitutas que atuavam nessa região. No ano 

de 2015, as apresentações e performances culturais foram intercaladas por falas no púlpito de 

pessoas "Puta da Vida". Várias falas de prostitutas, que trabalhavam no centro, denunciaram 

seu processo de expulsão daquela região, que se dava pelo fechamento de comércios ou por sua 

rejeição em bares e motéis, como parte de mais uma tentativa de gentrificação37 dos centros 

urbanos e de contenção da prostituição na zona do Jardim Itatinga. De tempos em tempos a 

região central de grandes cidades sofre processos de “higienização”, que expulsam para a 

periferia a população pobre e marginalizada, as prostitutas, os/as usuários/as de drogas, entre 

outras. As prostitutas que ainda atuam no centro resistem a tais processos e utilizam a 

visibilidade do “Puta Dei” para denunciá-los, ao se tornar notícia nos jornais e nas mídias 

eletrônicas. 

  

                                                 
37 O conceito de gentrificação se refere ao processo de valorização econômica de uma região da cidade a partir 

da expulsão de moradores mais pobres, trata-se do estabelecimento de fronteiras de diferenciação do espaço a 

partir das desigualdades da sociedade (SMITH, 2007). 
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IMAGEM7: Flyer "Puta Dei" 2017 

 

FONTE: acervo pessoal 

Em 2017, a Associação optou por organizar três eventos separados, duas exibições de 

filmes e uma festa/desfile, na região central, na zona de prostituição e no Jardim Campo Belo, 

na periferia da cidade. Este foi o único ano no qual o Evento foi realizado em uma data diferente 

do 02 de junho. A bandeira do Brasil continuou presente, assim como o posicionamento sobre 

a política: “Fora Temer” e “Diretas já!”. Aconteceu, também, a comemoração dos 30 anos de 

luta do movimento de prostitutas no Brasil. Em 19 de julho houve exibição do filme “Um beijo 

para Gabriela”, um documentário que apresenta a campanha de Gabriela Leite, ativista do 

movimento de prostitutas, a uma vaga à Câmara dos Deputados, em 2010. Em 20 de julho foi 

exibido o curta “Mulheres Guerreiras: desbravando estradas da vida”, documentário que aborda 

a criação da associação Mulheres Guerreiras. No encerramento, em 21 de julho, realizou-se o 

tradicional desfile com peças da DASPU.  
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IMAGEM8: Flyer "Puta Dei" 2018 

 

Fonte: acervo pessoal 

Em 2018, o Evento foi realizado no acampamento do MST “Marielle Vive”. Diferente 

dos flyers dos dois eventos anteriores (2016, 2017), neste a bandeira do Brasil não esteve 

presente, mas um posicionamento político sobre o assassinato de Marielle Franco38 - “Marielle 

Vive!” -, e a prisão do ex presidente Lula39 - “Lula Livre!”. A própria decisão de fazer o evento 

em um acampamento do MST, especialmente no acampamento que leva o nome “Marielle 

Vive”, foi uma posição política assumida pela Organização. O Evento contou com exibição do 

curta sobre a Associação, apresentação de teatro e quadrilha. 

Em 2019, o Evento foi realizado no Jardim Itatinga, na zona de prostituição. A bandeira 

do Brasil foi resgatada e o tema foi “trabalho sexual como identidade”. Além disso, os 

posicionamentos sobre a política foram reafirmados: “em defesa da educação”, “contra a 

reforma da previdência” e “greve geral em 14 de junho”, referindo-se à greve da educação e 

aos cortes, à proposta de reforma da previdência e à greve geral40.  

 

                                                 
38 Marielle foi uma vereadora do Rio de Janeiro Marielle defensora do feminismo, dos direitos humanos, e 

crítica à intervenção federal no Rio de Janeiro. Em março de 2018 foi assassinada, assim como seu motorista, 

Anderson Pedro Mathias Gomes. Mais infomações sobre o caso podem ser acessadas em EM 5 pontos, os fatos 

e as lacunas do caso Marielle. BBC. 30 out. 2019. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-

50226706>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

39 O ex-presidente Lula foi preso em abril de 2018 por corrupção e lavagem de dinheiro, em um processo de 

justiça incomum, mas informações sobre o processo podem ser acessadas em LULA deixa a prisão, critica 

Bolsonaro e promete 'percorrer o país'. BBC. 08 nov. 2019. Disponível em 

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50354940>. Acesso em: 10 nov. 2019. 

40 Mais informações sobre as pautas e adesão da greve podem ser encontradas em MELIM, T; MUNIZ, M; 

ARAGÃO, E. 45 milhões de trabalhadores aderiram à greve geral. Confira o que parou. CUT. 14 jun. 2019. 

Disponível em: < https://www.cut.org.br/noticias/greve-geral-confira-o-balanco-do-que-parou-na-manha-desta-

sexta-feira-c29e>. Acesso em: 21 nov. 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50354940
https://www.cut.org.br/noticias/greve-geral-confira-o-balanco-do-que-parou-na-manha-desta-sexta-feira-c29e
https://www.cut.org.br/noticias/greve-geral-confira-o-balanco-do-que-parou-na-manha-desta-sexta-feira-c29e
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IMAGEM 9: Flyer "Puta Dei" 2019 

 

FONTE: acervo pessoal 

No Evento foi inaugurada a sede da Associação no Jardim Itatinga. A imagem 10 

apresenta uma foto da fachada, com uma faixa onde estão explicitadas as pautas da organização: 

“pelo direito ao trabalho; por saúde eficaz; por vaga em creche; contra o preconceito; contra 

toda forma de violência; contra a violência e o abuso policial; contra o abuso sexual de crianças 

e adolescentes; contra o tráfico de seres humanos; para dar visibilidade ao profissional do sexo; 

por mais campanhas de prevenção HIV/AIDS” (ASSOCIAÇÃO MULHERES GUERREIRAS, 

2019a). Assim, qualquer profissional do sexo, cliente, policial, enfim, qualquer pessoa que 

esteja transitando pelo bairro e passe pela rua da sede da Associação pode identificar sua luta 

política, objetivos e atuação. 

IMAGEM 10: fachada da sede da associação Mulheres Guerreiras 

 

Fonte: acervo pessoal 
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A imagem 11 é uma foto da placa instalada nas paredes da sede, em homenagem à 

Sandra Cabelão, uma das fundadoras da Associação e assassinada em 201741. Infelizmente, o 

assassinato de Sandra faz parte de um contexto de genocídio que incide sobre as populações 

não brancas, trans e travestis e sobre as mulheres, analisado mais detidamente na próxima seção. 

Na placa está gravado:  

 

Nossa eterna gratidão a quem dedicou toda uma vida à luta em defesa dos 

trabalhadores e trabalhadoras do sexo. Muito obrigada pelo seu exemplo de 

companheirismo, ética e honestidade. De ti aprendemos o valor da família e da 

importância de cuidarmos de nossas crianças. De nós terás sempre o respeito, a 

admiração e a amizade. Companheira Sandra Cabelão, presente! (ASSOCIAÇÃO 

MULHERES GUERREIRAS, 2019b). 
 

Sandra Cabelão foi uma importante articuladora das parcerias da associação Mulheres 

Guerreiras, assim como Denise, e esteve próxima do departamento de HIV/AIDS e da Pastoral 

da Mulher Marginalizada. Um dos focos das atividades de Sandra era a educação das 

profissionais do sexo; incentivava a adesão a supletivos e Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

além de doar diversos livros que hoje formam a biblioteca aberta da associação Mulheres 

Guerreiras.  

IMAGEM 11: placa homenagem à Sandra Cabelão 

 

FONTE: acervo pessoal 

A história de Sandra, sua vivencia como prostituta e atuação na luta por direitos foi 

visibilizada no evento do “Puta Dei”. Está, ainda, presente no espaço físico da Associação, 

relembrando sua trajetória política e de resistência na Associação e das mulheres que a 

constroem. A própria realização do Evento demarca um momento muito rico, pois a Associação 

projeta a força da organização das profissionais do sexo, ao valorizar e relembrar sua história 

                                                 
41 Mais informações sobre o ocorrido podem ser acessadas em RAMIREZ, A. Líder de prostitutas é assassinada. 

Correio. 06 out. 2017. Disponível em:  <http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/10/campinas_e_rmc/494428-

lider-de-prostitutas-e-assassinada.html>. Acesso em: 15 jul. 2018. 
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de luta e, ao mesmo tempo, promover o reconhecimento de sua presença na sociedade. 

Uma vez ao ano, a prostituição vira tema de discussão na cidade, seja pela presença do 

evento na região central, seja pela divulgação e comentários nas mídias. A prostituição sai da 

sua zona de confinamento, no Jardim Itatinga, e ocupa a cidade; e as profissionais do sexo 

ganham, por um instante, visibilidade na vida pública. O Evento é um momento de valorização 

e reconhecimento das prostitutas em comemoração a sua ocupação, sendo também importante 

para a própria Associação Mulheres Guerreiras, tanto para expor suas pautas e reivindicações à 

sociedade, quanto para aproximar as prostitutas que ainda não conhecem a Associação. 

Ademais, é um momento no qual se explicitam as parcerias da Associação. Embora os 

posicionamentos de movimentos sociais e até instituições governamentais estejam baseados na 

perspectiva abolicionista, isso não impede o apoio às atividades das organizações coletivas de 

profissionais do sexo. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é um grande exemplo disso, 

seus posicionamentos oficiais são dotados de viés abolicionista42, mas a subsede de Campinas 

é uma das grandes apoiadoras da Associação Mulheres Guerreiras. A subsede da CUT de 

Campinas cedeu uma sala permanentemente para a realização de atividades da Associação, e é 

uma forte parceira na organização do “Puta Dei” todos os anos43. 

Outra importante parceria foi a realizada com o coletivo “Aos Brados”, que viabilizou 

a apresentação cultural de diversos grupos de artistas da cidade. Desde 2002 o grupo “Aos 

Brados” atua em Campinas pela redução do preconceito e discriminação relacionados à 

sexualidade ou identidade de gênero, atrelada aos conflitos de raça/etnia e classe social. Houve, 

também, um crescimento de parcerias com organizações feministas menores que não tem 

adotado a perspectiva abolicionista, parte de uma tendência nacional: 

 

no Brasil assistimos à transformação de debate feminista nacional em dois sentidos 

opostos: por um lado, o fortalecimento do discurso abolicionista dentro de grandes 

articulações feministas e, por outro, o crescimento de articulações locais e regionais 

entre pequenos grupos feministas e organizações de prostitutas na luta por direitos 

trabalhistas das profissionais do sexo (TAVARES, 2015, p. 3). 
 

Em Campinas diversos grupos feministas populares ainda hoje são parceiros da 

Associação Mulheres Guerreiras, como a Coletiva das Vadias, as Promotoras Legais Populares 

- Cida da Terra, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, a Oficina Cultural da 

Mulher da comunidade Menino Chorão. Destaco, igualmente, a parceria com a ITCP-Unicamp, 

                                                 
42O posicionamento completo e mais informações podem ser acessadas em CUT. Mulheres da CUT são contra 

regulamentação da prostituição. 2013. Disponível em http://www.cut.org.br/noticias/mulheres-da-cut-sao-

contra-regulamentacao-da-prostituicao-473a/. Acesso em 10 nov. 2019. 
43 Afinal, assim como foi sendo discutido ao longo deste trabalho, os feminismos não são homogêneos, e dentro 

de organizações como a CUT existem resistências e posicionamentos divergentes.  

http://www.cut.org.br/noticias/mulheres-da-cut-sao-contra-regulamentacao-da-prostituicao-473a/
http://www.cut.org.br/noticias/mulheres-da-cut-sao-contra-regulamentacao-da-prostituicao-473a/
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que acompanhou a formação da Associação. Nesse sentido, uma rede de mulheres se 

estabeleceu ao redor da Associação, realizando atividades nas periferias de Campinas com foco 

nas questões de gênero, lutando pelos direitos das mulheres e apoiando-se mutuamente. Apesar 

de a Associação se comunicar mais com o movimento feminista, possui muitos parceiros na 

região de Campinas, como afirmou sua representante: 

 

Parceiros da Associação em Campinas de movimentos populares são todos, a gente 

não está descoberto em nenhum. Nós estamos em todos os grupos, nós temos apoio 

de todos os grupos, que não seja da presidente do grupo, mas tem uma parceira 

associada naquele grupo que é parceira da gente (MENDONÇA, 2016, p. 40) 

 

De maneira geral, a história da formação da associação Mulheres Guerreiras faz parte 

da história de formação do movimento de prostitutas e, fazendo parte deste, fortaleceu-se com 

as parcerias com o MS, com outros movimentos sociais e, atualmente, com o movimento 

feminista. A história do desenvolvimento do movimento de prostitutas brasileiro foi 

acompanhada por movimentações no mesmo sentido ao redor do mundo, durante a década de 

1980 e o começo de 1990 surgiram diversas organizações coletivas das profissionais do sexo: 

na Alemanha, em 1980; em Bangkok, em 1985; no Uruguai, em 1986; na Nova Zelândia, em 

1987; no Brasil, em 1987; na Austrália, em 1989; na Argentina, em 1996; entre outras. As 

diversas organizações, bem como os movimentos organizados de prostitutas no Brasil, na 

América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, possuem uma pauta em comum: a defesa da 

compreensão da prostituição como trabalho, logo, não como crime. 

Somam-se às organizações nacionais, as redes que as congregam, como a Rede de 

Mulheres Trabalhadoras Sexuais da América Latina e do Caribe (RedTraSex), instituída em 

1997, a partir de um encontro na Costa Rica, que reuniu as trabalhadoras sexuais da região. A 

Rede reúne trabalhadoras ou ex-trabalhadoras sexuais por meio de suas organizações coletivas, 

e é composta por 15 países (Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e República 

Dominicana), com sede em Buenos Aires. O objetivo da RedTraSex é a defesa, a promoção e o 

reconhecimento dos direitos humanos das trabalhadoras sexuais, em particular dos direitos 

trabalhistas. Referenciada pelos princípios da organização coletiva, não aceita nenhuma forma 

de discriminação, seja de raça, gênero, identidade sexual, etnia, renda, país de origem ou idade, 

como também rejeita a participação de organizações que tenham mulheres menores de idade 

exercendo a prostituição ou mulheres que sejam forçadas a exercê-la. 

Para além da rede regional da América Latina, em 2000, foi instituído uma organização 

internacional com o objetivo de representar o mundo todo: o Sindicato Internacional das/os 
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Trabalhadoras/es Sexuais (IUSW), com maior atuação no Reino Unido. O Sindicato oferece 

assistência para profissionais do sexo em situações individuais e coletivas relacionadas ao 

trabalho. Intervém em situações coletivas, respondendo e se posicionando sobre políticas 

públicas e alterações na legislação dos países, que afetem o trabalho da categoria. A Rede 

Brasileira de Prostitutas integra o Sindicato Internacional das/os Trabalhadoras/es Sexuais. 

Tanto para o Sindicato quanto para a RedTraSex é fundamental que as próprias trabalhadoras 

sexuais estejam na linha de frente dos embates sobre a prostituição, permitindo que 

compartilhem suas experiências e entendimentos como protagonistas. Sendo assim, tanto a 

RedTraSex quanto a IUSW são compostas por trabalhadoras sexuais que atuam nos debates 

sobre as políticas públicas e legislação. 

Em apoio às organizações e redes de prostitutas, em 2012 foi criado o Red Umbrella 

Fund, um fundo organizado por grupos de prostitutas, apoiadores e doadores. As ações do Red 

Umbrella Fund se dividem em arrecadação de verba, assistência técnica e capacitação das 

organizações de profissionais do sexo, comunicação com os doadores e movimentação de 

recursos. A partir da seleção de projetos enviados ao Red Umbrella Fund pelas organizações 

coletivas, algumas são selecionadas e recebem uma verba para melhor se estruturarem e 

financiarem suas atividades. Para serem selecionados, os grupos devem ser formados e geridos 

por profissionais do sexo. Quatro organizações coletivas de profissionais do sexo brasileiras 

receberam as verbas até o momento: associação “Mulheres Guerreiras”; Associação das 

Prostitutas de Minas Gerais (APROSMIG); Davida; Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado 

do Pará (GEMPAC).  

Foram apresentadas aqui algumas organizações coletivas de profissionais do sexo e 

redes nacionais e internacionais, com especial atenção à associação Mulheres Guerreiras. Uma 

pauta importante desses grupos apresentados é o combate a violência policial. Nesse sentido, 

no próximo capítulo será apresentado uma discussão sobre a atuação policial no Brasil, refletida 

a partir da colonialidade do gênero, do racismo e do cissexismo, abordando os cursos de 

formação e a identidade policial, e em diálogo com as narrativas das entrevistadas. 
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3  A ATUAÇÃO POLICIAL NO BRASIL 

 

A violência policial que atinge as prostitutas não é a única que acomete a sociedade. 

A violência policial pode ser facilmente vista em seus excessos na periferia, no trato com a 

população em situação de rua, no genocídio da população negra, na atuação nos presídios, bem 

como no enfrentamento a passeatas políticas. No Brasil, devido a sua formação histórica, a 

violência policial é um fator marcante (BORGES, 2018; FLAUZINA, 2006), sendo a polícia a 

força repressora mais evidente do Estado. 

No ano de 2012, na Bahia, as polícias civil e militar assassinaram quase uma pessoa 

por dia, totalizando 344 pessoas (WENDEL, 2013). Segundo o Mapa da Violência 

(WAISELFISZ, 2014), ainda em 2012, morreram proporcionalmente 146,5% mais negros 

(pretos e pardos) do que brancos no Brasil. A partir deste cenário, o movimento negro vem 

denunciado o genocídio da população negra no país e a atuação do Estado brasileiro, 

especialmente da violência policial, para a construção de tal quadro (BORGES, 2018). 

Juliana Borges (2018) denomina essa ação do Estado de necropolítica, conceito 

cunhado por Achile Mbembe (2003), que aborda a capacidade de determinação sobre a morte, 

a partir de tecnologias cada vez mais especializadas para este fim. O conceito de necropolítica 

é uma ampliação do conceito de biopoder (FOUCAULT, 1999). Biopoder, de modo sucinto, é 

o poder sobre a vida e os corpos dos indivíduos, que o Estado desenvolve a partir do final do 

século XVIII: 

 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era o poder da 

soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece agora, com essa 

tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder sobre a "população" enquanto 

tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder contínuo, cientifico, que é poder de 

"fazer viver". A soberania fazia morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um 

poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver 

e em deixar morrer (FOUCAULT, 1999, p. 294). 

 
O biopoder pode ser observado nos estudos sobre população, fertilidade, natalidade e 

mortalidade, com papel central desenvolvido pelo saber médico sanitarista, que tinha a 

população como objeto de estudo, e não mais os indivíduos (FOUCAULT, 1999). Na seção 

anterior foi apresentado como o movimento higienista e normalizador brasileiro, protagonizado 

pelo saber médico, afetou diretamente as mulheres, as populações não-brancas, os corpos e 

gêneros dissidentes, bem como as prostitutas. Para Michel Foucault (1999), é exatamente no 

aspecto biológico, no intuito de melhorar a espécie humana e de proteger a população, que o 

discurso médico sanitarista se associa ao Estado para regular quem é objeto do “fazer viver” e 
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“fazer morrer”. 

À noção de biopoder, Achille Mbembe (2003) acrescenta o controle sobre a vida da 

população, um enfoque na determinação da sua morte, e como este ponto tem se aperfeiçoado. 

Segundo Mbembe (2003), alguns Estados têm adotado um regime de exceção constante, ou 

suspensão de um estado de direito. Estes têm se especializado, instrumentalizado, na função de 

“fazer morrer”, realizando assassinatos em massa e sustentando suas ações na discriminação, a 

partir da criação de “inimigos”. 

 

(...) propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras 

pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas são implantadas no interesse da 

destruição máxima de pessoas e da criação de “mundos de morte”, formas novas e 

únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições 

de vida que lhes conferem o status de “mortos-vivos” (MBEMBE, 2016, p. 146). 

 

Desse modo, os conceitos de biopoder e necropolítica são importantes para entender o 

Estado brasileiro, os “estados-de-exceção” que acometem a periferia, a violência policial com 

a morte de homens jovens e negros, e o encarceramento em massa da população pobre e negra 

(FLAUZINA, 2006; BORGES, 2018). Além da violência e dos assassinatos, bem como do 

direito de matar, exercido diretamente pelo braço armado do Estado e pela polícia, a população 

negra teve, ainda, o direito de viver negado pela exclusão social nas políticas de saúde, de 

trabalho, entre outras. Um exemplo importante é o caso da esterilização em massa ocorrida no 

Brasil, que foi investigada nos anos de 1990. O movimento negro denunciou essa ação e, em 

particular, que tenha sido direcionada às mulheres negras (BRASIL, 1993). Neste caso, o 

biopoder se expressa pela atuação direta e em massa na fertilidade e natalidade, determinando 

quem pode se reproduzir, logo, o futuro da população. 

Ademais, o conceito de necropolítica pode ser utilizado para pensar os assassinatos de 

prostitutas, especialmente das travestis. Segundo estimativa da ANTRA (2018), a cada 48 horas 

uma pessoa Trans é assassinada no Brasil, e 80% dos assassinatos, em 2017, foram cometidos 

por pessoa não conhecida pela vítima, eram clientes em potencial das trabalhadoras do sexo, 

sugerindo uma ausência da proteção policial. No ano de 2017, Sandra Cabelão, uma das 

fundadoras da associação “Mulheres Guerreiras”, foi assassinada em Campinas/SP. 

Embora o Estado, por meio de seus agentes, não seja o responsável direto pela morte 

de profissionais do sexo, é responsável diretamente pela situação de vulnerabilidade e 

marginalidade na qual essas mulheres se encontram. O mesmo se aplica à mortalidade das 

mulheres negras (CARNEIRO, 2002) e população trans (VERGUEIRO, 2015), na qual a 

mortalidade é uma consequência direta da situação de vulnerabilidade e marginalidade que são 

submetidas. Segundo João Manuel Oliveira (2014), o Estado é o responsável por criar as 
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condições da necropolítica, que determinam a morte das populações marginalizadas. 

A formação do Estado brasileiro, segundo Anibal Quijano (2005), não pode ser 

entendida do mesmo modo que a formação dos Estados europeus. O moderno Estado-nação 

europeu é fruto da criação de uma identidade coletiva que deriva de um processo de 

democratização e ampliação da participação política, construindo a noção de cidadania 

(QUIJANO, 2005). Para o autor, tal processo consegue se estabelecer com a colonização da 

América, criando uma nova forma de dominação mundial: “moderno sistema-mundo”. Esse 

novo padrão de dominação mundial articulou o controle de todas as formas de trabalho e seus 

produtos ao redor do capital e do mercado mundial. Associado ao controle do trabalho, a 

consolidação da nova forma de dominação contou com uma diferenciação hierarquizante 

baseada na noção de raça (QUIJANO, 2005).  

Nessa chave interpretativa, Anibal Quijano (2005) cunha o termo “colonialidade do 

poder”, que abarca o novo padrão de poder mundial, o controle das formas de trabalho, a 

hierarquização destes a partir da noção de raça, a colonização da cultura e o eurocentrismo. O 

sistema capitalista, articulado em nível global, passa a utilizar-se da noção de raça para realizar 

a divisão do trabalho, cabendo, de maneira geral, à população branca o trabalho assalariado e 

seus produtos, e às populações não brancas a servidão e a escravidão (QUIJANO, 2005). 

Lélia Gonzalez (1984), ao discorrer sobre os postos de trabalho que ocupa a população 

negra no Brasil na década de 1980, elabora o conceito de divisão racial do trabalho, que aborda 

movimento semelhante ao tratado por Anibal Quijano (2005), demonstrando sua perpetuação e 

reprodução. Isso significa que a constituição do Brasil e de outros países latino-americanos 

contou com uma mão-de-obra que era majoritariamente escrava, no caso de negros, e serva44, 

no caso dos índios. Logo, possuiu uma classe de senhores brancos e donos do poder político, 

de escravos e de servos (QUIJANO, 2005). Essa classe dominante, apesar de identificar-se com 

os colonizadores, era muito diferente das burguesias nacionais europeias. 

Anibal Quijano (2005) continua seu raciocínio, demonstrando que na América Latina 

não foi possível formar a identidade comum, a democratização e a participação política, pois a 

separação entre as classes e a divisão do trabalho tornaram impossível tal construção. Não havia 

um interesse nacional comum, os interesses eram contrários. 

 

Por outro lado, nas outras sociedades ibero-americanas, a pequena minoria branca no 

controle dos Estados independentes e das sociedades coloniais não podia ter tido nem 

sentido nenhum interesse social comum com os índios, negros e mestiços. Ao 

contrário, seus interesses sociais eram explicitamente antagônicos com relação aos 

                                                 
44 A noção de servidão utilizada para a relação de trabalho dos indígenas na América Latina, descrita por Anibal 

Quijano (2005), é muito diferente do conceito clássico da servidão no modelo feudal. 
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dos servos índios e os escravos negros, dado que seus privilégios compunham-se 

precisamente do domínio/exploração dessas gentes. De modo que não havia nenhum 

terreno de interesses comuns entre brancos e não brancos, e, consequentemente, 

nenhum interesse nacional comum a todos eles. Por isso, do ponto de vista dos 

dominadores, seus interesses sociais estiveram muito mais próximos dos interesses de 

seus pares europeus, e por isso estiveram sempre inclinados a seguir os interesses da 

burguesia europeia. Eram, pois, dependentes (QUIJANO, 2005, p. 134). 

 

 Devido à colonialidade do poder, a classe branca de senhores inspirava-se nos 

dominadores brancos europeus, mas sua sociedade e sua economia eram muito distintas. O 

privilégio dos senhores latino-americanos era conquistado pela exploração de populações não-

brancas dentro do Estado-nação. Dessa forma, a não ser que perdesse seus privilégios e/ou 

resistisse ao padrão de dominação europeu, a classe dominante não possuiria interesses em 

comum com as classes dominadas. É justamente a impossibilidade do moderno Estado-nação 

democrático nos países da América Latina que permitiu o desenvolvimento dos Estados nos 

países europeus (QUIJANO, 2005). 

O processo de colonização, pelo controle do trabalho, pela extração do excedente 

econômico e pela hierarquização racial, é o que sustentou a formação do moderno Estado-nação 

nos países europeus. Assim, o pensamento de Achille Mbembe (2003) é especialmente 

importante em um país como o Brasil, ao trazer quem é objeto do “fazer viver” e quem é objeto 

de “fazer morrer”. Outrossim, visibiliza a especialização do Estado no direito de matar e no 

estabelecimento de medidas de exceção, por exemplo, nas atuações das forças armadas e das 

polícias, apesar de não adotar juridicamente o estado de exceção (GOMES, MATOS, 2017).  

Dessa democracia impossível e da alta exploração dos trabalhadores não-brancos no 

país, faz-se necessária uma polícia violenta, que proteja a propriedade e coíba transformações 

no status quo. Nas palavras de Juliana Borges (2018, p.82): 

 

Ao perguntar para qualquer pessoa negra periférica quais são as instruções que ela 

recebe desde pequena sobre comportamento, conduta e confiabilidade na polícia, um 

braço central para o funcionamento das engrenagens de exclusão, certamente vocês 

perceberão não uma mera distorção de um suposto papel da organização. Será 

explicitado o elemento central de surgimento de uma instituição constituidora de um 

aparato sistêmico para reproduzir e garantir a manutenção de desigualdades 

sustentadas em hierarquias raciais. 
 

A atuação policial é elemento central para a reprodução e manutenção das 

desigualdades raciais, sob a defesa da ordem. Também as desigualdades de gênero são 

preservadas pela atuação policial, como a propriedade privada patriarcal e a família nuclear 

branca. Breny Mendoza (2010) avança na reflexão sobre a “colonialidade do poder” e mostra 

que além da hierarquização elaborada mediante a ideia de raça, houve uma divisão do trabalho 

e seus produtos a partir da ideia de gênero. 
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A “colonialidade do gênero”, de Maria Lugones (2014a, 2014b), é resultado desta 

mesma crítica e da ampliação da discussão feita por Anibal Quijano (2005). Para Breny 

Mendoza (2010), a cidadania e a democracia liberal são resultados deste processo, viabilizam-

se segundo a criação e hierarquização da raça e do gênero na configuração do capitalismo e no 

padrão de dominação mundial, configurando o homem, branco e europeu, como a figura da 

democracia, o cidadão; a mesma figura do trabalho assalariado. 

Da mesma forma, a ciência, a medicina, a cultura, a mídia, a discriminação e o 

preconceito, igualmente, apresentam-se como formas de exercício do biopoder (RODRIGUES, 

2003). Como parte deste processo, as mulheres brancas, a população negra, a população LGBT 

e os criminosos tiveram seus corpos medidos e estudados pela ciência. O tamanho de suas 

cabeças, de seus cérebros, a cor da pele, assim como as feições da face foram utilizadas para 

provar sua inferioridade e incapacidade. Os muitos 'outros', desviantes do homem branco, foram 

analisados em sua anatomia como forma de a ciência explicar a diferença, as desigualdades e a 

discriminação. Esses processos fazem parte da colonialidade do gênero (LUGONES, 2014b), 

que abarca o processo de desumanização marcante da modernidade, apresentado anteriormente. 

 No caso das prostitutas, Margareth Rago (1987) recupera estudos sobre a prostituição. 

Estes pretendiam provar que as prostitutas possuíam diferenças orgânicas, como a configuração 

do cérebro, que as diferenciariam das pessoas “normais”, o que levou à compreensão da 

prostituição como inata e hereditária. Cesare Lombroso, por exemplo, teórico italiano que viveu 

no fim do século XIX e começo do XX, elaborou a teoria da “degeneração nata”, na qual 

defendia que uma causa biológica hereditária era responsável pela degeneração das prostitutas, 

que não eram vítimas, mas criminosas natas (MARTINS, 2009). Este mesmo teórico inspirou 

estudos que tentaram relacionar negros e indígenas à criminalidade, sob a justificativa de 

pertencerem a “raças inferiores” (BORGES, 2018; FLAUZINA, 2006), construindo, desse 

modo, argumento para a desumanização, segundo características biológicas. 

Em adição, a ciência da sexualidade, que começa a se destacar no século XVIII, a partir 

da vontade de saber sobre sexo, procura estabelecer o que é certo para o sexo, o que é “natural”, 

e disso começa a definir o que é errado, não natural, desviante, doentio (FOUCAULT, 1980). 

Cria-se uma atenção científica aos desvios, com diferentes métodos para provar e sustentar seus 

posicionamentos, surgindo a necessidade de seu controle. 

A preocupação com a disseminação de doenças ‘venéreas’, ou seja das infecções 

sexualmente transmissíveis, justificaram, por vezes, a investigação e o controle das prostitutas, 

como foi o caso do controle da sífilis em Belém/PA (HENRIQUE, AMADOR, 2016). A 

regulação da prostituição e seu controle ocorreram e ocorrem de muitos modos e através de 
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diferentes dispositivos de poder. A ação da polícia, talvez, seja mais direta e contundente, 

embora a medicina, a cultura, a discriminação e o preconceito também o fazem e dizem onde, 

quando e com quem a prostituição é aceitável, sendo fundamentais para sustentar e justificar a 

presença da polícia nas áreas de prostituição, com o argumento da manutenção da ordem e da 

segurança. 

Como nos mostra Marlene Rodrigues (2003), a Polícia não está desvinculada da 

sociedade, é influenciada por esta, pelo padrão moral e pelo entendimento dos papéis de gênero. 

Assim, o capitalismo mundializado, bem como a raça e o gênero como fatores estruturais, ou 

seja, a “colonialidade do gênero”, trazem importantes contribuições para a interpretação da 

formação brasileira, seu sistema de justiça e sua polícia. Neste sentido, no próximo subitem, 

trabalho como a formação policial e a identidade profissional são responsáveis pela reprodução 

e conformação dessas mesmas opressões estruturais, determinando uma atuação policial. 

 

3.1 FORMAÇÃO, IDENTIDADE E ATUAÇÃO POLICIAL: VIOLÊNCIA, 

PROTEÇÃO, AUTORIDADE E RESISTÊNCIAS 

 

E também teve outro policial à paisana que apareceu lá; as meninas foram roubar ele, 

aí ele falou “vocês não vão devolver meu dinheiro?” e as bixas falaram que não iam 

devolver, aí ele pegou a arma e matou a bixa. Aí quando foi ver, todo mundo foi para 

cima do carro dele, quebrou o carro dele e ele: normal. Aí de repente quando a polícia 

chegou, ele falou que era policial, e ficou sentado na viatura, sem nenhum remorso 

(Nayara, 2018). 

 

O relato do assassinato da prostituta pelo policial ilustra o direito de matar exercido 

pelo Estado, por meio de sua corporação (BORGES, 2018; FLAUZINA, 2006), explicitado 

pelos conceitos de biopoder (FOUCAULT, 1999) e necropolítica (MBEMBE, 2003). A 

justificativa de legitima defesa para um caso de roubo é suficiente para garantir ao policial o 

direito de matar uma prostituta travesti, sem remorso, sem questionamentos - “Ele falou assim: 

‘eu sou policial, foi só legitima defesa’ e só. Entendeu? É isso que eu sei” (Nayara, 2018). 

O biopoder e necropolítica exercidos pelo Estado tomam diversas formas além da 

violência policial, sendo exemplar a maneira como o Estado brasileiro lidou com a questão do 

contágio por HIV/AIDS nos anos 1980, como narrado pelas entrevistadas. Nas palavras de 

Denise, “eu comecei uma grande discussão no programa de AIDS, porque eu achava uma 

violência a travesti vir do hospital e não ter onde ficar, doente e com febre, sem informação 

sobre os remédios, não havia leitos nos hospitais ...”. Assim, as travestis e a população trans, 

nos dois exemplos, são objetos do direito do Estado de matar e de fazer morrer.  

A atuação policial é uma das maneiras pelas quais a “colonialidade do gênero”, o 
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biopoder e a necropolítica, abordados no subitem anterior, traduzem-se para a realidade 

brasileira. A partir de uma formação profissional que reproduz as injustiças sociais e de uma 

identidade policial moldada neste mesmo contexto, constitui-se a atuação policial. É por aí que 

fica explicitado como o movimento geral da dominação burguesa, bem como da violência e 

repressão necessárias para a sustentação da economia dependente brasileira se traduzem na 

realidade das delegacias, das/os policiais, da atuação nas periferias com as populações 

marginalizadas. 

Nesse sentido, a atuação policial responde à sociedade na qual está inserida, 

considerando códigos morais que são transmitidos pela instituição, pelos cursos de formação 

ou pelo exemplo da atuação de outras/os policiais, mas, também, pelos valores culturais 

internalizados individualmente por cada policial. O contexto de uma sociedade hierarquizada e 

sua influência na instituição policial não pode ser subestimado, pois reflete em um modelo do 

emprego da polícia que é autoritário, preconceituoso e voltado para a ideia de eliminação do 

criminoso (LIMA, 2007). Um dos espaços privilegiados de reprodução dos valores e de 

organização da atuação policial são os cursos de formação. Para o autor, estes são um espaço 

fundamental para a construção de uma nova noção de segurança pública, se vistos como espaços 

de formação continuada e reflexiva sobre a prática profissional e, assim, como um novo modelo 

de atuação policial.  

 

Mais que tudo, trata-se de formar policiais já “formados” anteriormente, ou seja, de 

desconstruir paradigmas de pensamento e ação, dentro de uma nova concepção, em 

que todos os cidadãos, inclusive os policiais, independentemente de sua condição 

social, sejam vistos como sujeitos de direitos e destinatários da proteção da polícia 

(LIMA, 2007, p. 71). 

 

O modelo de formação focado na/no policial novata/o é outro dado apontado como um 

problema, uma vez que não há um processo contínuo de formação para auxiliar no 

desenvolvimento da atividade. O resultado é uma distinção significativa entre o curso que é 

datado, e a prática profissional cotidiana (LIMA, 2007). 

Outro fator que influencia na formação e atuação policial é a legislação referente ao 

exercício da atividade. A atuação da polícia figura em âmbito federal a partir da Constituição 

Federal e, em âmbito estadual, segundo o regulamento disciplinar, que toma forma de lei 

complementar. A Constituição Federal Brasileira define na seção III (Disposições Gerais), 

Capítulo III (Da Segurança Pública) a segurança pública como asseguradora da proteção das 

pessoas, do patrimônio e da ordem pública (BRASIL, 1988). A polícia civil deve se 

responsabilizar pela polícia judiciária e investigação de infrações penais, exceto as militares. À 

polícia militar cabe a polícia ostensiva e a manutenção da ordem pública. O regulamento 
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disciplinar da polícia militar é dado por lei complementar estadual, com aprovação do 

governador de cada estado da nação. 

No estado de São Paulo, o regulamento disciplinar é dado pela lei complementar Nº 

893, de 09 de março de 2001. Neste, os valores da polícia militar são o patriotismo, o civismo, 

a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, 

a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Entre alguns dos deveres, temos: 

 

Os deveres éticos, emanados dos valores policiais-militares e que conduzem a 

atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes: [...] 

VI - atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com respeito mútuo de superiores e 

subordinados, e preocupação com a integridade física, moral e psíquica de todos os 

militares do Estado, inclusive dos agregados, envidando esforços para bem 

encaminhar a solução dos problemas apresentados; [...] 

XIV - manter ânimo forte e fé na missão policial-militar, mesmo diante das 

dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las;  

XV - zelar pelo bom nome da Instituição Policial-Militar e de seus componentes, 

aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e legais; [...] 

XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e particular; [...] 

XXII - prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-o como bom chefe de 

família;  

XXIII - considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de 

dignidade pessoal;  

XXIV - exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem religiosa, 

política, racial ou de condição social;  

XXV - atuar com prudência nas ocorrências policiais, evitando exacerbá-las;  

XXVI - respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do preso ou de quem 

seja objeto de incriminação;  

XXVII - observar as normas de boa educação e ser discreto nas atitudes, maneiras e 

na linguagem escrita ou falada; [...] 

XXXIV - proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e 

desprendimento pessoal (BRASIL, 2001, s.p.). 

 
A honra e a retidão moral são fatores presentes nos valores e deveres da polícia e 

ocupam espaço destacado no regulamento disciplinar da polícia militar de São Paulo. Ao longo 

dos deveres citados, três pontos principais chamam a atenção e são melhor desenvolvidos a 

seguir. O primeiro deles, explicitado nos incisos VI, XIV e XV, é ideia de lealdade à Instituição 

Policial-Militar e aos seus integrantes, constituindo-se como um grupo social isolado. O 

segundo ponto, remete à atuação policial marcada pelo cuidado, proteção e respeito. O terceiro 

ponto, situado no inciso XVIII, menciona uma atuação profissional que determina a vida 

pessoal, a vida privada e particular. Paula Poncioni (2014), a partir de estudos sobre a atuação 

policial, identificou um conjunto de características comuns, envolvendo comportamentos e 

valores, 

 

(…) como: a divisão do mundo social em “nós-eles”; a atitude constante de suspeita; 

o isolamento social e a solidariedade entre pares, o pragmatismo; a visão cínica e 

pessimista do mundo; o conservadorismo político e moral; o machismo; o preconceito 

racial, dentre os mais citados (PONCIONI, 2014, p. 418).  
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A divisão social em “nós-eles” é sinalizada no primeiro ponto abordado sobre o 

regulamento disciplinar, na constituição do grupo isolado “nós”. Logo, o conservadorismo 

moral fica marcado na delimitação de uma retidão moral, que anuncia uma vida particular 

ilibada e uma posição de “chefe de família”. Ao mesmo tempo, é exatamente esse 

conservadorismo moral que constrói o racismo e o machismo, preconceitos distantes e 

diametralmente opostos dos valores previstos no regulamento disciplinar da polícia militar do 

Estado de São Paulo, no inciso “XXIV - exercer a profissão sem discriminações ou restrições 

de ordem religiosa, política, racial ou de condição social”.  

O conjunto de características comuns apresentadas pela autora indica uma construção 

de identidade profissional que extrapola a atividade em si, e que determina o indivíduo para 

além de sua atuação profissional. Este processo se constitui a partir de valores e 

comportamentos comuns e da influência dos programas de formação e treinamento 

profissionais (PONCIONI, 2014). Tais espaços seriam fundamentais no estabelecimento da 

identidade profissional de novatos, permitindo o compartilhamento de comportamentos, 

habilidades, valores e crenças entre seus pares. Além dos cursos de formação, existem outros 

fatores que influenciam na formação da identidade profissional, em especial a imagem do papel 

de policial que a sociedade possui. Assim, não só a atuação policial é influenciada pela cultura 

e pelo que é socialmente aceitável, mas pela própria construção da identidade profissional do 

policial como o agente que coíbe o inaceitável.  

Nessa chave interpretativa, Paula Poncioni (2014) afirma que a imagem do policial 

que luta contra o crime, por exemplo, reproduz uma construção social. Esta tem influenciado a 

identidade profissional e se baseia em uma figura masculina, um homem policial (PONCIONI, 

2014). Tal leitura se traduz nos cursos de formação e em um modelo de trabalho focado no 

controle do crime, baseado exclusivamente em estratégias reativas e direcionadas para o 

confronto (PONCIONI, 2014). O resultado dessa formação, segundo a autora, traz sérias 

deficiências na atividade preventiva, na negociação de conflitos e no contato direto com o 

cidadão. Assim, a violência policial não é resultado de um despreparo ou de uma formação 

ineficiente; de fato, é resultado do modelo de polícia adotado, com respaldo do imaginário 

social (LIMA, 2007). 

O modelo de policial herói resulta em consequências negativas para as/os policiais, 

pois os coloca em uma posição de isolamento, à parte da sociedade (PONCIONI, 2014; 

RODRIGUES, 2003). Nesse aspecto, Marlene Rodrigues (2003) traça um paralelo entre a 
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prostituição e o trabalho policial, e afirma que a sociedade, igualmente, nutre um estigma sobre 

o trabalho policial, que o mantém distanciado, paradoxalmente, como proteção. 

Outro fator negativo decorrente do modelo heroico de combate ao crime da atuação 

policial é a adoção de comportamentos que privilegiam o combate mano a mano. Estes 

comportamentos promovem atuação imediata e direta por parte dos/as policiais, ao contrário de 

pedidos de reforço, por vezes, inviabilizados pela falta de recursos materiais suficientes, como 

os rádios; perdendo em superioridade numérica e seguindo o padrão de confronto com o 

criminoso (LIMA, 2007). Os resultados destes confrontos têm gerado, de um lado, os altos 

níveis de vitimização e mortalidade policial (SOUZA, MINAYO, 2005) e, de outro, o genocídio 

da juventude negra, entendida como criminosa pelo preconceito racial. Essa realidade é 

exemplificada na frase utilizada comumente pela corporação: “para o policial, o risco de morrer 

é a rotina” (MINAYO, 2014, p. 442). 

Apesar de ter aparecido com menos frequência nas entrevistas, a polícia também foi 

entendida como um trabalho, arriscado devido à criminalidade. As condições de trabalho 

precárias identificadas nos estudos de Maria Cecília Minayo (2014) e Marlene Rodrigues 

(2003) foram mencionadas por Honey, que destacou, especialmente, a baixa remuneração e a 

alta mortalidade. 

 

Esse é o serviço deles (policiais); eles não ganham muito para isso. A gente tem que 

pensar que eles correm risco de perder a vida, que eles têm filhos que dependem deles, 

que dependem do salário deles, que é pouco. Eu acho o salário da polícia muito pouco, 

muito pouco. Eu sou contra isso. Eu acho que eles deveriam receber muito bem, 

porque os riscos que eles correm de serem mortos amanhã ... eles não sabem. Agora 

se descobrir que é policial, eles matam, assim, no ato, entendeu ... os policiais correm 

risco de vida, se eles estão aqui é porque eles têm que trabalhar, porque não é fácil a 

vida deles (Honey, 2018). 

 

Ao fazer um contraponto à compreensão da atuação policial focada somente no 

combate à violência policial ou à criminalidade, Honey articula a noção de família, trabalho e 

perigo em um movimento de aproximação e solidariedade. Com isso, faz uma distinção entre 

atividade profissional e indivíduo, entre sua atividade profissional e sua vida privada, particular. 

A entrevista de Honey apontou, inclusive, para a estreita associação entre mortalidade policial 

e policial herói, corroborando a noção do homem protetor e destemido, que arrisca sua vida em 

defesa de outra: “eles estão arriscando a vida deles pra proteger a gente” (Honey, 2018). Assim, 

a mortalidade policial, o risco, faz parte da constituição do modelo heroico, não sendo apenas 

uma consequência deste. 

Em estudo sobre a vitimização profissional de policiais, Maria Cecília de Souza 

Minayo (2014) aponta como fatores que a predispõem:  
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a excessiva rotatividade; a falta de instâncias coletivas de reflexão e de avaliação do 

trabalho; o imediatismo da atuação; as condições precárias de trabalho; as cargas 

horárias excessivas e a dupla vinculação de ocupação ou dupla jornada; o número 

insuficiente de agentes e os salários incompatíveis com os riscos e a importância da 

missão (MINAYO, 2014, p. 443). 

 

Novamente, o conceito de necropolítica se coloca como explicativo da realidade, 

particularmente da mortalidade policial, estando intimamente relacionada a cursos de formação 

insuficientes, a um modelo de segurança pública que os vulnerabiliza e às condições de trabalho 

precárias, associadas à baixa remuneração. Nesse aspecto, Marlene Rodrigues (2003) realiza 

outro paralelo com o trabalho das prostitutas, afirmando que ambos são precarizados, tanto o 

da prostituta quanto o do policial.  

Desse modo, o Estado brasileiro construiria as condições de morte às/aos policiais, 

assim como aos grupos marginalizados abordados anteriormente. Porém, nos casos das 

prostitutas, populações trans e gênero-dissidentes, bem como da juventude negra, a sociedade 

aciona posições duais e dicotômicas para qualificá-las e justifica socialmente as condições de 

morte a partir de valorações negativas; e das/dos policiais segundo valorações culturais 

positivas, sendo representados como heróis. O site da polícia militar do estado de São Paulo 

reproduz tal compreensão em uma seção denominada “Heróis da PM”, dedicada às e aos 

policiais que faleceram em serviço, seja por confronto com a criminalidade, acidentes de 

trânsito ou doenças45.  

Nesse sentido, a “atuação policial violenta” também foi associada à “criminalidade” e 

“proteção” pelas entrevistadas. Estes fatores pareciam balancear a narrativa com aspectos 

positivos e negativos da presença policial na zona, demonstrando que sua atuação não é 

homogênea. Na sequência do relato de um assassinato por um policial, Nayara contrapõe a 

narrativa com um aspecto que ela considera positivo sobre a atuação policial: a atuação em 

relação às drogas. “Mas lá em Goiânia, os policiais estão mais na cola dos nóias na rua, tirou 

muito noiado da rua em Goiânia também. Então, eu acho legal por essa parte também, eles não 

querem deixar o povo morrendo ali na rua usando drogas. E é isso que eu tenho para falar” 

(Nayara, 2018). 

É a criminalidade e o discurso de insegurança que sustentam a atuação policial, e que 

constroem a necessidade do policial herói. A criminalidade foi outro sentido recorrente e 

significou, na maioria das vezes, tráfico de drogas, consumo de drogas por clientes, roubo, 

                                                 
45 Esta seção é definida como “Em memória dos valorosos policiais militares que sacrificaram a própria vida em 

defesa da sociedade, a Seção de Comunicação Social disponibiliza, para consulta, a lista completa daqueles que 

foram sepultados, como heróis, no Mausoléu da Polícia Militar”. Informações disponíveis em 

<http://www.policiamilitar.sp.gov.br/institucional/herois-da-pm>. Acesso em 25 jun. 2019. 
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presença de menores de idade, crime organizado e violência. Ao tratar da criminalidade 

apareceu nas narrativas das entrevistadas uma divisão entre pessoas de dentro da zona e pessoas 

de fora da zona, sendo as pessoas de fora as responsáveis pela criminalidade e associadas à 

maldade.  

 

A polícia vem aqui, não é porque a zona é ruim, mas as pessoas do mal que vem de 

fora fazer o mal aqui dentro. Às vezes, as pessoas pensam que são as prostitutas, as 

garotas de programa, as travestis, mas não, são pessoas que já vêm com maldade de 

fora daqui (Honey, 2018). 

 

Eu acho que eles [policiais] devem vir aqui, sim, porque eles estão roubando aqui na 

porta. E cadê esses que falam que são donos da zona? Cadê os irmãos da zona? A 

gente é roubada, a gente é apanhada e fica por isso mesmo, ninguém faz nada. Então, 

eu acho justo, eu gosto que eles passem (Honey, 2018). 

 

De vez em quando algumas meninas são roubadas, os caras vêm e puxam bolsa, vem 

cara com drogas e bebendo; as vezes você acha que é gente boa e não é. Quantas vezes 

já não roubaram aqui dentro do estacionamento, os caras iam a pé, davam sinal para 

outros. Eles vêm para o local que a gente trabalha para roubar, roubar carro, invadem 

(Jéssica, 2018). 

 

A presença da polícia é importante, porque inibe pessoas com mau pensamento, aí dá 

medo em quem está fazendo coisa errada (Laura, 2018). 

 

No modelo do policial heroico (LIMA, 2007), a criminalidade deve ser combatida. 

Assim, as mulheres a identificam como inimiga e má, em oposição ao policial, que nas 

narrativas aparece como representante da segurança. Diversas vezes foram trazidas 

justificativas para a atuação policial baseadas na necessidade de combate à criminalidade, à 

violência e ao uso de drogas. Nestes casos, a polícia aparecia como representante da segurança, 

garantindo a proteção e respondendo ao modelo de polícia de combate ao crime (LIMA, 2007, 

PONCIONI, 2014, MINAYO, 2014, FIGUEIRA, 2017).  

Outro sentido positivo da polícia presente nas narrativas, mas de modo incipiente, foi 

a condição de amiga, fornecendo favores ou como cliente (neste caso sem o uniforme). O estudo 

de Kamila Figueira (2017) sobre a identidade policial discute a sensação de cobrança ou 

vigilância de seus comportamentos, mesmo fora do horário, ambiente e uniforme de trabalho. 

Ou seja, a retidão moral, como vista anteriormente no regulamento disciplinar da polícia militar, 

torna-se uma cobrança às/aos profissionais na condução de suas vidas. 

A retidão moral, porém, não é totalmente contrária ao mercado da prostituição, 

inclusive são os homens da família tradicional os clientes da prostituição. A prostituição, no 

âmbito da moral brasileira, aparece como controlada, mas não extinguida. De fato, a atuação 

policial, agindo em nome da moral, não a elimina, mas a controla. Dessa forma, a posição de 

policiais clientes da prostituição não é exatamente contrária aos seus princípios de retidão 

moral. 
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Eu já sai, mas nunca sai com eles uniformizados, né. Algumas falam que eles já vieram 

uniformizados, né, eu nunca sai com eles uniformizados. Já sai com eles sem uniforme 

e eles falam que são policiais e mostram a carteirinha, entendeu. (...) Super de boa, 

inclusive ofereceram droga também! Tinham abordado alguma pessoa aí na rua, aí 

perguntou se eu não queria ficar com aquela droga ... eles são desse jeito ... (risos) 

está vendo. Eles roubam droga dos meninos na rua para dar para gente. (...) Em (outra 

cidade) tinham muitos que passavam e pegavam o contato, a gente, as vezes, pedia 

uns favorzinhos e eles faziam, sempre assim ... É, alguns, mas não todos. Mas alguns 

eram bem simpáticos (Jéssica, 2018). 

 

Neste trecho, fica evidenciada a discricionariedade da atuação policial, que não é uma 

determinação direta da lei, especialmente quanto ao oferecimento da droga apreendida, mas que 

é construída em conjunto na relação com as prostitutas, negociada, permitindo espaços de 

subversão. Ainda assim, é importante ressaltar que apesar da existência de brechas de 

negociação, a relação entre as prostitutas e os policiais não ocorre entre iguais. No relato de 

Jéssica e em outras entrevistas, apareceu a distinção entre os policiais de uniforme e sem 

uniforme, como uma distinção entre seu trabalho e sua vida particular. No trecho seguinte, 

também de Jéssica, ela aponta para a importância do uniforme como demonstração de poder e 

autoridade: 

 

Nunca passei [por situações de violência policial], porque eu sempre respeitei. Apesar 

de eles serem muito abusados, porque eles estão uniformizados, aí eles querem 

mostrar que eles podem mais do que a gente. Eles falavam e eu sempre obedecia, ‘joga 

a bolsa no chão!’ e eu jogava, ‘põe a mão para trás!’ e eu colocava, se for ‘para o alto’, 

eu também colocava. Então, eu sempre respeitei, então, eu nunca fui agredida, porque 

eu não dei motivo (Jéssica, 2018). 

 

Um sentido muito presente nas narrativas sobre a atuação policial foi o de 

“autoridade”, uma das principais bases de sustentação da identidade do policial herói, seu 

modelo de atuação e discricionariedade. Dessa forma, foram trazidas justificativas para a 

atuação policial relativas ao desrespeito de prostitutas à figura policial. Em alguns momentos 

nas narrativas, foi a ação de desobediência ou desrespeito de alguma mulher prostituta que 

justificou, ou que provocou, a atuação policial violenta que se seguiu.  

 

Faz uns três anos a polícia me parou e revistou meu carro e uma amiga, por causa de 

um puff que eu entreguei para ela. Revistou o marido e tudo. Depois acabaram 

liberando, mas é chato né, as pessoas ficam olhando, é um constrangimento. A gente 

está trabalhando, não deve nada a ninguém ... E eles falam que estão só fazendo o 

trabalho deles. Mas infelizmente eles dizem que eles são a lei, aí se mandam a gente 

faz, né, se mandar cagar tem que cagar, senão é desacato neles… O ruim é o abuso de 

autoridade, eles cismam com a sua cara e aí é isso. A pessoas ficam olhando. E se eles 

passarem e cismarem você tem que fazer, mesmo sem nada de errado. E se você vai 

argumentar, eles vão e batem em você também (Laura, 2018). 

 

Característico de uma atuação policial que se baseia em um modelo autoritário (LIMA, 

2007), o desrespeito à figura de autoridade, mais do que a infração ou não da lei, aparece como 
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determinante da atuação policial. Afinal, como coloca Laura, eles se tornam a lei, a autoridade 

a ser respeitada e seguida, quem determina os códigos do que é aceitável ou inaceitável. 

 

A gente estava com o cliente, e o cliente não quis pagar o combinado para as duas. E 

o que acontece, o cliente estava errado. Assim, todos estavam errados, porque todos 

estavam drogados, bêbados. Então, chamaram a polícia no motel, e a polícia preferiu 

ficar do lado do cliente, lógico, né, como sempre vão fazer, ficar do lado do cidadão 

e não da travesti, nós sempre vamos sair como erradas. E é o que eu te falei, eu sempre 

fui respeitosa … mas tinham algumas amigas minhas que não aceitavam esse tipo de 

violência, entendeu, aí era onde eles partiam pra agressão mesmo, partiam para a cara 

delas, com cassetete nas pernas, no estômago mesmo, já vi. E não respeita quem é 

feminina ou deixa de ser, para eles nós todos somos homens e sempre o cidadão vai 

estar na razão. A travesti sempre vai perder. Foi isso que eu já presenciei, várias vezes, 

de dar tapão na cara mesmo, e mandar cala boca e pronto (Jéssica, 2018). 

 

Cabe ressaltar que o “cidadão” de direitos é o cliente, o homem, e não a prostituta, a 

mulher trans, a travesti. Aqui, em consonância com as reflexões do feminismo negro 

(CARNEIRO, 2002), transfeminismo (VERGUEIRO, 2015) e feminismo descolonial 

(SALGADO, 2008; LUGONES, 2014a), o sujeito de direito, digno da atenção, proteção e 

cuidado policial, é o cliente da prostituição, e não a prostituta, a travesti ou a mulher trans. No 

relato de Jéssica, apesar de a agressão física ‘começar’ com a ‘desobediência’ da mulher ao 

policial, a própria abordagem policial, antes da agressão, já foi considerada por ela uma 

violência. No entanto, identificar uma abordagem policial sem agressão física como violência 

não foi comum nas narrativas. A própria Jéssica, no primeiro trecho do relato, afirma não ter 

vivido situações de violência policial, ainda que tenha descrito a abordagem como violenta.  

 

Eu estava comentando ali na cozinha com as meninas que antigamente não faltava 

gente para contar da violência da polícia. Tinha a ditadura, eram outros tempos. Eu 

apanhei muito da polícia, e outras companheiras também. Hoje as meninas não têm 

essas histórias de violência, porque elas não vivenciaram isso, e hoje algumas delas 

não tem nem compreensão dessa violência histórica, moral, e do que é violência. (...) 

Mudou né, mudou até o conceito do que que é violência, para as pessoas. Então, isso 

que ela estava falando, que a polícia ia lá e ficava na rua abordando os clientes só 

naquela rua, porque muitas vezes tem essa abordagem, e eles ficam falando “olha se 

nós pegarmos você com uma travesti dentro do carro, ou falando ali com as travestis, 

nós estamos filmando, nós vamos colocar no jornal, no diário do povo no correio 

popular”. Eles falam que vão colocar a placa do carro, que é pra poder inibir os clientes 

de ficarem passando na rua, e eles não querem sua placa, seu carro, estampado no 

jornal nessa situação (Denise, 2018). 

 

A narrativa de Denise lembra o histórico de violência física no trato com as prostitutas 

e mulheres trans e travestis na época da ditadura. No relatório elaborado pela Comissão 

Nacional da Verdade (CNV, 2014), volume II, um dos textos temáticos trata das violações aos 

direitos das pessoas LGBT. O texto aponta que não houve uma política de Estado formalizada 

para exterminar a população LGBT, apesar de diversas outras violações executadas, como 

censura, cadastramento, encarceramento por vadiagem (CNV, 2014). Para Denise, na época da 
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ditadura militar, a violência era mais explicitada, tomando forma de violência física, embora 

hoje haja violência policial e restrição de direitos.  

 

A menina gritou “não bate nela não, ela não fez nada de errado”, aí a polícia bateu 

nela também, e entrou na casa que ela estava e revistou tudo. A menina falou que não 

podia bater na outra, que ia anotar a placa do carro, aí que a polícia bateu mesmo. E 

só não bateu mais porque ninguém falou mais nada (Laura, 2018). 

 

A maioria dos policiais são bonzinhos, a maioria cumprimenta, elogia, e fica naquela 

palhaçada, mas respeita, enfim, você vai respeitar eles, não vai ficar tirando, usando 

droga na frente deles. Todo mundo aqui fuma maconha, agora fumar e baforar na 

frente deles: lógico que não. Tem que respeitar e ver o lado deles também, né. Por 

isso, que eles não mexem com a gente (Nayara, 2018). 

 

Nesse cenário, a violência policial figura quase como merecida, um resultado esperado 

diante do “desrespeito”, uma consequência direta da defesa de uma mulher para com outra. E a 

ausência da violência segue a mesma lógica, sendo produto da atuação das prostitutas, que 

devem respeitar os códigos e leis do espaço onde se encontram. Assim, nesta perspectiva, é a 

atitude das prostitutas que determinaria a ação policial. 

 

Eu sou a favor dos policiais, mesmo. Eu não tenho do que reclamar, não, eu tenho 

muita amizade com policial. Os policiais que vejo, eu sempre cumprimento onde eu 

vou. Sabe eu sou muito respeitada por eles, então, eu não tenho o que falar mal deles, 

não. Eu falo super bem deles, se a pessoa fala mal deles é porque alguma coisa deve 

pra eles (Honey, 2018). 

 

Tal lógica aparece, ainda, vinculada a quem fala mal ou tem medo da polícia, ou seja, 

a quem faz algo errado, pois se a pessoa estiver respeitando a dinâmica ou ‘lei’ instituídas, não 

haverá motivos que justifiquem a violência policial, tampouco, o medo da polícia. Ademais, 

ressalto que as mulheres entrevistadas apresentaram uma violência policial multifacetada e 

direcionada a diversos atores, não apenas aqueles envolvidos com a criminalidade ou que 

desrespeitaram (ou melhor, não obedeceram) a polícia, sendo, igualmente, direcionada a elas. 

Foram relatadas situações de desrespeito, humilhação, agressão física, assassinato, intimidação, 

cadastramento e situação de “estado de sítio”. 

A discricionariedade da atuação policial, além de responder à relação com as 

prostitutas e outros sujeitos da zona, também é determinada pela construção de gênero das/dos 

policiais. A construção baseada em preconceitos de gênero e em uma visão sobre masculinidade 

e virilidade têm consequências ao modelo de policial herói, elencado por Maria Cecília Minayo 

(2014). Dessa forma, a construção da identidade profissional é intimamente relacionada à 

construção da masculinidade hegemônica (FIGUEIRA, 2017). Como resultado, quando 

policiais são vitimados por agressões ou acidentes, estes costumam não buscar ajuda para lidar 
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com o trauma, pois seria uma demonstração de fraqueza, assim como a noção de perigo, medo, 

ansiedade, choro e sofrimento (MINAYO, 2014). 

A autora também apontou depressão e interferência na vida sexual como 

consequências de uma situação de vitimização que rompe com o modelo do policial herói, 

destemido e viril. Para Maria Cecília Minayo (2014), a vitimização e a maneira pela qual os 

policiais lidam com esses traumas precisam ser revistas pela sociedade e pela corporação 

policial, no sentido de reconhecer seus direitos como trabalhadores e cidadãos. 

Cabe ainda destacar que a construção da identidade policial no modelo heroico, 

associada à masculinidade hegemônica, seus comportamentos e valores, geram consequências 

diretas na incorporação de policiais femininas na corporação (FIGUEIRA, 2017). Kamila Thais 

da Silva Figueira (2017) realizou um estudo sobre a construção da identidade profissional das 

policiais femininas no Distrito Federal e, assim como Minayo (2014), Poncioni (2014) e 

Rodrigues (2003), constata o modelo de policial herói. A autora aponta a construção da 

identidade policial baseada em valores como “heroísmo”, “força”, “coragem”, “bravura”, 

“virilidade”, identificados, socialmente e pela corporação, como atributos do gênero masculino. 

Com isso, Kamila Figueira (2017) conclui que a formação da identidade profissional 

das policiais femininas, por vezes, é baseada em uma incorporação dos valores considerados 

masculinos, adotando a identidade profissional heroica hegemônica. Mas a autora também 

observou a formação de uma identidade profissional baseada na especificidade de serem 

mulheres, amparando-se em valores socialmente tidos como do gênero feminino para justificar 

sua contribuição para a corporação, especialmente a cautela, o diálogo, as atitudes preventivas 

e comunitárias. Desse modo, a formação da identidade profissional das/os policiais é fortemente 

marcada pelas concepções de masculinidade e feminilidade da corporação e da sociedade. 

Marlene Rodrigues (2003), após trabalho de campo com a polícia civil em Brasília, 

constata que a atuação da polícia em relação à prostituição em muito resultava da interpretação 

das/os policiais sobre a moral e o gênero. A partir da visão das/os policiais do que deveria ser 

uma mulher, a prostituição era entendida como um desvio, uma imoralidade. Este imaginário 

de gênero, associado ao entendimento moralista da prostituição, era o que determinava a 

discricionariedade da ação policial (RODRIGUES, 2003). As prostitutas ocupavam um lugar 

mais de criminosas do que de vítimas, tendo forte influência do pensamento de Cesare 

Lombroso, citado nominalmente por policiais que participaram da pesquisa (RODRIGUES, 

2003). Nesse mesmo sentido, a transexualidade, também entendida como um desvio e 

aproximada da criminalidade, determina diretamente a atuação policial em relação às prostitutas 

trans e travestis. 
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Dessa forma, a narrativa que apareceu com maior frequência nas entrevistas foi 

“atuação policial violenta”, e esteve relacionada, na maioria das vezes, à “transexualidade”, 

porque a violência, quase sempre, foi associada à transfobia e cissexismo. As violências 

policiais relatadas pelas mulheres entrevistadas explicitaram as sujeitas da agressão, travestis e 

mulheres transexuais, e demarcaram seu tipo, humilhação e desrespeito com a identidade de 

gênero. No relato de Nayara, ficam evidenciadas as construções de gênero, família e 

moralidade, sendo estas referências para a atuação policial: 

 

Então, eu estava lá, aí eu saí do ato com o cara, com a maricona. Aí eu combinei ‘você 

vai ter que me dar tanto’, ai ok, então a gente foi. E esse cara falou que ia em um 

banco pegar o dinheiro para mim. Aí que esse cara só virou uma viela e deu uma 

parada cardíaca nele e ele passou o pé. Nisso, eu que chamei a polícia, eu estava com 

a cara ensanguentada, porque ele tinha me dado uns murros, e ele torceu até o pé, 

passou mal. E a polícia ficou do lado dele, lógico, porque ele tinha dinheiro, era de 

família, e me colocou no camburão de polícia algemada. Eles me levaram até o 

hospital para família dele me ver no camburão. (...) E eu fui parar na delegacia! 

Cheguei na delegacia e falei: “ó, aconteceu isso, isso e aquilo, e ele estava com uma 

cueca dessa cor, e ele está ainda com marquinha de sunga, confere!”. E ele falou ainda 

que eu tinha pulado num sinal dentro do carro dele. “Mentira, a gente foi nesse motel 

e a gente fez isso e isso e isso”. Aí só me deixaram ir, mas os policiais foram sacanas 

comigo. No camburão me colocaram algemada com a mão para trás e eles fazendo de 

propósito e andando rápido! (Nayara, 2018). 

 

Mais uma vez o sujeito alvo da proteção policial é o cliente, justificado por Nayara 

pelo fato de o cliente “ter dinheiro” e ser “de família”. Porém, a atuação policial não se limita 

a proteger o indivíduo cliente, mas, igualmente, a família, explicitada no ato de levar Nayara 

presa no camburão até o hospital, para que a família visse o serviço. O policial herói se incumbe, 

ainda, de proteger a sociedade das ameaças à moral. Apesar de não ter sido constatado nenhum 

crime e, por isso, a situação não teve nenhum encaminhamento criminal, Nayara ainda foi 

tratada como a criminosa, cabendo à polícia proteger o cliente e a família de uma ameaça à 

moralidade, de tal forma que para a família, o indivíduo não era um cliente de Nayara, e sim 

uma vítima. 

A proximidade da prostituição com a criminalidade na “zona de tolerância” parece 

colocar as prostitutas, assim como todos que trabalham na imediação, na posição de “inimigo”, 

suspeito e/ou criminoso. Simone Martins (2009) mostra como a prostituta, em oposição à 

família, que deve ser protegida, é entendida pela criminologia positivista como aquela que 

infringe a lei. Nesse sentido, a prostituta travesti ou transexual se apresenta uma ameaça ainda 

maior à família e à moral, pois rompe com as determinações cissexistas. Por isso, não somente 

infringe a lei, mas é o perigo e a ameaça personificada à sociedade. Denuncia, com isso, que a 

legislação em si determina o encaminhamento criminal das situações, mas não, 

necessariamente, a atuação policial, baseada em uma proteção ancorada no modelo do policial 
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herói e nas concepções de gênero e moralidade hegemônicas. Nessa lógica, o desrespeito e a 

humilhação são ferramentas constantes, como relatado por Nayara: 

 

Já sofri violência policial de ser abordada, de eles ficarem humilhando, pedindo o 

documento, de quererem fazer de graça, tirando de homem, eles falam que é para 

conferir, mas é só para fazer graça... Foi horrível. Assim, a gente estava em um posto, 

a gente estava esperando um uber, e um frio do caceta que faz naquela cidade. Ai a 

gente entrou e os policiais estavam de olho na gente, na hora que a gente entrou e 

andou um pouquinho, eles já pararam a gente. A gente estava de bermuda e eles 

levantavam a bermuda lá em cima, sabe. Queriam saber o nome de homem, queriam 

nosso RG, estava eu e uma amiga de RG. Aí humilhou o uber que estava com a gente, 

mandou tirar a camisa, fez maior enredo, ficou perguntando se eu tinha algum objeto, 

alguma faca na bolsa, querendo tirar. Aí eu falei para ele “olha minhas joias, você 

acha que eu vou estar com faca na bolsa?” Foi isso (Nayara, 2018). 

 

O relato de Nayara ilustra, ao mesmo tempo, a masculinidade heroica dos policiais, e 

explicita como a atuação policial é marcada pelo cissxeismo e transfobia, sendo este o foco da 

violação. 

 

Sim, (vejo a polícia na zona) todos os dias, não frequente na nossa rua, mas mais na 

rua das mulheres, passa uma vez ou outra aqui, só... Às vezes, passam aqui na nossa 

rua tirando sarro da nossa cara, isso também acontece, as vezes, passam com o carro 

cheio, desviando, ou mexendo com a gente, mas eles gostam também. Mas não é que 

nem na rua das mulheres, que eles passam revistando os homens, vendo se tem algo, 

aqui, não, eles passam na sacanagem. Eu acho que eles nem levam a sério a gente, 

passam aqui por passar mesmo, por obrigação mesmo, e, as vezes, quando passam é 

com deboche, querem passar por cima, desviando, chamando de veado... É assim, 

estou sendo bem séria (Jéssica, 2018). 

 

No relato de Jéssica a ação policial é orientada pelo desrespeito e deboche, por serem 

travestis e transsexuais, distante do regulamento disciplinar que estabelece seus deveres, e 

próxima da ideia do policial herói, tanto quanto o desejo mencionado por Jéssica. É importante 

sinalizar a presença de um movimento de negação e menosprezo do trabalho das mulheres, 

projetado nas ações de deslegitimidade, quando o policial herói entra em cena, e do seu 

reconhecimento negado, quando o policial cliente se coloca, ao revelar: “mas eles gostam 

também”.  Essa relação de desejo e discriminação é significativa no contexto da população 

trans, sendo um dos tópicos mais procurados em sites de pornografia e ao mesmo tempo alvo 

de alto número de assassinatos, levando à indigna expectativa de vida de 35 anos (ANTRA, 

2018). 

A transexualidade atravessou os núcleos temáticos e seus sentidos, fazendo-se presente 

na relação com a família, na compreensão da prostituição como um trabalho, nas resistências 

ao “estado de sítio” e na violência policial. No eixo temático da violência policial, a 

transexualidade teve maior incidência, ou seja, quando a violência policial foi abordada, as 

mulheres entrevistadas explicitaram a associação com a identidade de gênero, no caso, a 
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transexualidade. A interação entre os temas se deu de duas formas: i) cissexismo como 

motivação da violência policial; ii) cissexismo não foi a motivação da violência policial, mas 

foi a forma, a atuação policial foi cissexista. Ambas as formas podem se confundir, uma vez 

que uma atuação motivada pelo cissexismo provavelmente vai tomar uma forma cissexista, mas 

também foram apontadas em contextos diferentes.  

Dessa forma, a zona de prostituição torna-se este espaço ameaçador, seja pela 

criminalidade, seja pela ameaça à moral, constitui-se como um espaço com uma justificativa 

social para a presença constante da polícia. Nas narrativas fica evidenciada a onipresença 

policial, como apontada por Denise: 

 

A polícia está aqui na zona sempre, o tempo todo, as vezes dá uma volta no bairro, 

passa em outros bairros, para depois voltar aqui. Às vezes, é mais frequente, às vezes 

menos, quando tem uma grande apreensão do tráfico de drogas, por exemplo, aí eles 

ficam dias fazendo varredura no bairro. A repressão das prostitutas e das travestis em 

relação ao seu trabalho sexual existia muito, antigamente existia muito mais. Agora, 

já está um pouco mais light de trabalhar. Mas sempre que muda o governo ou os 

delegados (esses casos são muito por afinidade, ou por acordo com político), então, 

quando muda o delegado sempre vem um delegado que quer organizar tudo, aí ele 

chega e quer fazer acontecer. Às vezes, eles vinham e faziam cadastro de todas as 

mulheres na delegacia. … Então, era isso, o que é uma violência, né, você ter que ser 

cadastrado, sem ser criminoso, numa delegacia (Denise, 2018). 

 

O relato de Denise aponta novamente para a diminuição da violência física se 

comparada ao período da ditadura, mas aponta para a manutenção de outras formas de violência, 

entre elas o cadastramento, prática de controle que tem origens na formação da zona de 

prostituição. Em Campinas/SP, o processo de gentrificação (SMITH, 2007), que resultou na 

formação do Jd. Itatinga, aconteceu sob o nome de “Operação Limpeza”, contando com a 

expulsão das casas de prostituição do bairro Taquaral. É preciso enfatizar que este processo de 

gentrificação não se completou e esgotou nele, como relata a representante da associação 

“Mulheres Guerreiras”:  

 

Todo ano no centro da cidade há uma polêmica de revitalização, todo ano a mesma 

coisa, principalmente ano político, e aí eles querem fechar os hotéis, vão em cima dos 

bares do centro da cidade, e esses espaços onde eles querem fechar, geralmente, são 

os espaços onde as prostitutas residem. (MENDONÇA, 2016, p. 30-31). 

 

Regina Mazzariol (1976) analisa tal ação como decorrente da articulação entre a 

imprensa, a polícia e a justiça. A “Operação Limpeza” atuou em nome da ordem para moldar o 

espaço urbano e expulsar o “sujo”. A imprensa da época, meados da década de 1960, foi 

importante agente no combate à prostituição, justificando a necessidade da operação. Em várias 

notícias de jornal a situação da prostituição foi exposta, indicando que a presença da atividade 

em bairros que eram frequentados por “famílias” era inapropriada. A ideia transmitida pela 
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imprensa era da prostituição como sujeira e indecência, incompatível com ambientes das 

“famílias” e da ordem (MAZZARIOL, 1976). 

Nesse sentido, a imprensa articulou sua denúncia com a exigência de que a polícia, 

defensora da ordem, tomasse atitudes mais efetivas para resolver o problema: 

 

A POLÍCIA E OS COSTUMES 

Há alguns dias - e não pela primeira vez - abordamos aqui nesta coluna, o problema 

do “trottoir”... A avenida permanece proibida para o trânsito de famílias, senhoras, e 

senhoritas. Algumas (ou dezenas) de decaídas lá se postam, ao longo da noite, como 

se estivessem desfilando em uma passarela. Em consequência, cavalheiros à caça de 

aventuras às vezes confundem senhoras e senhoritas, com as prostitutas e dirigem-

lhes então gracejos os mais atrevidos… Por essa razão, não se entende como possa a 

polícia campineira ficar indiferente a esse estado de coisa 

(Diário do Povo, Campinas, terça-feira, 9 de maio de 1972, apud MAZZARIOL, 1976, 

p. 24).  

 

A polícia é parte fundamental para entender como se deu o processo de confinamento 

da prostituição em São Paulo, na condição de principal agente repressor e violento, responsável 

pela manutenção da ordem. Também fica explicitada a influência da sociedade e suas 

determinações sobre a moral e a cidade na atuação policial. Uma vez decidida a Operação 

Limpeza, a polícia procurou imobiliárias para encontrar um loteamento que tivesse o tamanho 

adequado para comportar as casas de prostituição e que se localizasse fora do perímetro urbano, 

além de intimidar as donas para a mudança (MAZZARIOL, 1976).  

A participação da polícia não se encerrou na Operação Limpeza, após o confinamento 

bem-sucedido, continuou no bairro fazendo monitoramento. Regina Mazzariol (1976) descreve 

como nos primeiros anos a polícia manteve o controle sobre a zona: todas as prostitutas eram 

fichadas pela polícia e submetidas a um exame médico, por um profissional específico. As casas 

de prostituição eram fiscalizadas pela polícia, havia cobrança de taxas para o funcionamento, e 

as prostitutas que estivessem trabalhando fora da zona seriam presas, o que era fundamental 

para que o confinamento tivesse êxito. Além disso, os policiais podiam beber e se utilizar de 

serviços sexuais sem pagar (MAZZARIOL, 1976). 

Relata, ainda, uma reunião em que o delegado de polícia chamou as donas das casas 

de prostituição para a Delegacia de Costumes. Nesta, decidiram que todas deveriam contribuir 

com parcelas de um determinado valor para a compra de uma nova viatura para a guarda 

noturna. A polícia estava intimamente envolvida com a prostituição, como apresenta Regina 

Mazzariol (1976), ao narrar a determinação do juiz ao delegado da polícia para a abertura de 

um inquérito sobre a zona de meretrício e o possível delito de corrupção dos policiais, sendo 

este aberto e arquivado. Ademais, aponta a ilegalidade da atuação da polícia de diferentes 

formas e sobre diversas legislações: abuso de poder, favorecimento da prostituição, rufianismo 
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e corrupção passiva. Logo, a formação da zona do Jardim Itatinga foi marcada pela violência 

policial e ausência de justiça que acomete até hoje a população pobre e a periferia. 

As organizações coletivas de profissionais do sexo confrontam-se até o momento com 

o processo de expulsão das regiões centrais. Em 2013, quase 40 anos depois do trabalho de 

Regina Mazzariol (1976) sobre a formação da zona do Jd. Itatinga, e quase 30 anos depois do 

fim da ditadura militar no Brasil, no Jardim Itatinga, em Campinas/SP, é decretado o “estado 

de sítio” pela Polícia Militar, após a morte de um sargento da PM:  

 

No dia 18 de outubro, após a morte de um Sargento da PM nas imediações do bairro, 

vítima de um latrocínio, a PM decretou estado de sítio no bairro: “Ninguém entra e 

ninguém sai”. Tal ação foi acompanhada de espancamentos e torturas contra 

moradoras e moradores. A lista dos crimes é imensa: Cárcere privado; omissão de 

socorro; fortes agressões físicas e psicológicas, violação direitos humanos.  

Durante três dias, mulheres prostitutas, comerciantes e moradores do bairro foram 

impedidos de saírem de suas casas, correndo o risco de serem espancados. Durante a 

ação, diversas mulheres sofreram agressões, incluindo uma colombiana que teve o 

braço e as pernas gravemente quebrados. A situação se torna ainda mais dramática 

quando a Polícia tenta impedir a entrada da SAMU para prestar socorro às feridas. 

Importante destacar a imensa violência de gênero que deu o tom dessa ação.  Ao som 

de “vagabundas”; “aidéticas” ou “vão dá o cú lá dentro”, as mulheres foram 

intensamente agredidas, enxotadas, empurradas e trancadas pela polícia dentro de suas 

casas no escuro, ao som de tiros e sem saber se sairiam dali com vida (ASSOCIAÇÃO 

MULHERES GUERREIRAS, 2013).  

 

O “estado de sítio” durou três dias, ninguém podia entrar ou sair do bairro. Tal atuação 

da polícia militar era contrária à Constituição Federal Brasileira, ao regulamento disciplinar da 

polícia militar de São Paulo e aos direitos humanos. É importante explicitar que o estado de 

sítio é um instituto jurídico de exceção, no qual fica garantida uma maneira legal para a exceção 

ao estado de direito (GOMES, MATOS, 2017), o que significa que os direitos sociais e garantias 

constitucionais podem ser suspensos. Desde a aprovação da Constituição Federal de 1988, 

nenhum instrumento excepcional foi utilizado pelos governos que a sucederam. Contudo, 

existem atuações das Forças Armadas e das polícias, como a repressão aos movimentos 

contestatórios e outros, que demonstram a interferência e suspensão dos direitos, mesmo sem 

acionar o instituto jurídico (GOMES, MATOS, 2017). 

Ressalto que o termo “estado de sítio” é aqui utilizado para tratar da restrição de 

direitos vivida pela zona naquele momento, além de reproduzir a terminologia adotada pela 

associação Mulheres Guerreiras para relatar a situação ocorrida. A Associação denunciou os 

crimes, a ilegalidade da ação, bem como o cerceamento da livre circulação, o “cárcere privado, 

omissão de socorro, fortes agressões físicas e psicológicas, violação direitos humanos” 

(ASSOCIAÇÃO MULHERES GUERREIRAS, 2013). Logo, a denominação “estado de sítio” 

ilustra com mais propriedade a intensidade da violência da atuação policial, sua arbitrariedade 
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e distanciamento da legislação vigente. Na situação, o policial herói entrou em ação em defesa 

de seu grupo (PONCIONI, 2014), de sua corporação, seguindo o princípio de lealdade, para 

investigar ou honrar o sargento assassinado no bairro. E neste conflito entre o crime organizado 

e a polícia militar foram as prostitutas que sofreram as consequências.  

 

O estado de sítio começou a noite, os policiais acharam que mataram um policial perto 

do Jd. Itatinga. Tinha sido os caras do PCC que mandam e controlam o bairro. Os 

policiais foram vindo e fechando tudo. Quebraram os dois braços da colombiana que 

estava querendo trabalhar (Laura, 2018). 

 

Mudanças em governos e em delegados foram apontadas como fatores que afetam a 

relação da polícia com as prostitutas. Por exemplo, uma mudança na prefeitura pode gerar novas 

tentativas de “revitalização” do centro da cidade; a mudança de um delegado costuma gerar um 

movimento de “cadastramento” das prostitutas, e o assassinato de um policial nas imediações 

do bairro gerou um “estado de sítio”. 

 

Eu não estava em 2013 no estado de sítio, eu estava em outro estado, mas de lá eu 

consegui acompanhar tudo e orientar as pessoas aqui para fazer o manifesto, para estar 

dialogando com a polícia. Quando eu cheguei aqui era um estado de sítio, não podia 

andar nas ruas direito, a polícia estava sempre presente, muito mais do que agora, 

tinha horário pra abrir a casa, horário pra fechar, então na verdade sempre teve essa 

coisa de enquanto a gente é puta dizerem que os nossos direitos estão lacrados. Mas 

não estão lacrados, a gente é cidadã e tem direitos e é só a gente correr atrás, se juntar, 

se agrupar, e em alguns momentos se aglutinar para correr atrás juntas! Em alguns 

momentos esse processo é individual, mas em alguns ele é coletivo. (Denise, 2018) 

 

O estado de sítio começou a noite, os policiais acharam que mataram um policial perto 

do Jd. Itatinga. Tinha sido os caras do PCC que mandam e controlam o bairro. Os 

policiais foram vindo e fechando tudo. Quebraram os dois braços da colombiana que 

estava querendo trabalhar. (...) As meninas fecharam a Santos Dummont. Fizeram 

baderna lá. Falaram que só iam sair se a polícia saísse, no mesmo dia a polícia saiu. 

Eles queriam que entregasse quem que matou o policial. Mas quem sabia? (Laura, 

2018). 

 

A situação só foi revertida com a atuação das prostitutas, manifestação na rodovia 

Santos Dummont, divulgação de um manifesto e articulação com coletivos e grupos próximos. 

Um ponto importante a ser destacado é que a maioria das mulheres que participou da 

manifestação na rodovia Santos Dummont era mulheres trans ou travestis. Apesar de a situação 

afetar todas as pessoas e prostitutas que trabalham na zona, e das mulheres trans e travestis 

serem menos da metade das mulheres em atividade de prostituição naquele momento, foram 

elas as responsáveis pela manifestação e que marcaram o fim do “estado de sítio”. Esse foi um 

ponto muito ressaltado nas narrativas das mulheres, sugerindo que na hora da necessidade foram 

as únicas que estavam lá em defesa do direito de todas. 

As mesmas hipóteses elaboradas na introdução para a presença na pesquisa apenas de 

mulheres trans e travestis cabem aqui para tentar explicar a participação na manifestação. Em 
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primeiro lugar, a ideia de que uma posição de maior vulnerabilidade às injustiças também 

constrói um lugar de maior resistência e organização, não parecendo a participação na 

manifestação colocá-las em uma condição de exposição para além da vivida. Em segundo lugar, 

a possibilidade da existência de um pacto de segredo entre policiais, na condição de clientes, e 

prostitutas T, revelador de uma posição mais favorável para a negociação com a polícia e do 

poder das mulheres trans e travestis nessa relação, pelos preconceitos envolvidos. 

A insegurança do trabalho nas ruas foi um dos pontos trazidos no eixo temático “riscos 

e dificuldades da prostituição” pelas mulheres. Este eixo apareceu com frequência associado à 

“Política e direitos”, que, por sua vez, apareceu associado às “resistências” organizadas por 

elas. Os principais riscos e dificuldades apresentados foram: o preconceito; o calote; o trabalho 

na rua; o frio; as drogas; a saúde e as ISTs; as violências e as brigas entre as prostitutas, com 

os/as clientes, polícia e crime organizado; a aposentadoria; a mobilização política. Todas essas 

dificuldades vão construindo um cenário de precariedade e injustiças, que é direcionado 

exatamente a essas mulheres, por não serem o homem, cisgênero, branco e rico; por não serem 

o cidadão de direitos. Vão construindo um cenário de desumanização ao qual Lugones (2014a; 

2014b) se refere, que são resultados de “processos combinados de racialização, colonização, 

exploração capitalista, e heterossexualismo” (LUGONES, 2014b, p. 941). 

 

As pessoas criticam [a prostituição], falam que é uma forma fácil de ganhar dinheiro, 

o que é mentira. A prostituição não é fácil, mas é rápida, uma forma de ganhar dinheiro 

rápido. Mas não é fácil, só o fato de você estar na rua, você está sujeita a tudo, a 

morrer, a pegar uma doença, tanto uma doença sexualmente quanto uma doença do 

frio; é bem complicado, não é tão fácil quanto as pessoas falam. Não é fácil, é bem 

difícil (Jéssica, 2018). 

 

Muita violência de uns com os outros, de prostitutas com prostitutas, de travestis com 

travestis, muita briga por ponto e coisas assim, eu vi muito isso. Já presenciei o 

assassinato de várias travestis quando eu cheguei. A AIDS disseminou muita gente, 

mas também a violência levou muita gente embora... levou muita gente embora... 

(Denise, 2018). 

 

 

A articulação entre dificuldades e políticas sinaliza que as entrevistadas enxergam nas 

políticas públicas um caminho para diminuição das dificuldades que encontram na prostituição, 

fazendo nestas sua resistência. Nas narrativas foram abordados desejos de melhorias nas 

políticas públicas de saúde, de trabalho e emprego. Para Lugones (2014b), a resistência é a ação 

ligada à comunidade que permite uma relação ativa com a opressão. Assim, as resistências 

articuladas pelas entrevistadas são aquelas que lidam com as situações de opressões e injustiças 

de maneira ativa e coletiva. A possibilidade de negociação com a polícia, por exemplo, 

abordada anteriormente, é uma das formas de resistências encontradas pelas entrevistadas para 
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lidar com as injustiças. Outra forma é um confronto mais direto, como foram as ações 

organizadas para lidar com a situação do “estado de sítio”, acionar parcerias, divulgar a situação 

e fazer uma manifestação na Rodovia Santos Dummont. As formas de resistência não se 

restringem à negociação cotidiana com a polícia ou ao confronto direto, mas abrangem, ainda, 

estratégias de inserção na política, para interferência nas políticas públicas. Dessa forma, a 

organização em redes de prostitutas, igualmente, apresenta-se como uma forma de promover 

resistências. 

 

Os desafios da prostituição são mobilizar as pessoas, está muito difícil agrupar as 

mulheres pra discutir essas questões, é muito difícil, e a gente tem sofrido isso no 

município, tem sofrido isso a nível de estado, e nacional, de agrupar as pessoas para 

discutir a cidadania, mas em alguns momentos isso é forte, em alguns momentos 

diminui. Existe a Rede Brasileira de Profissionais do Sexo, essa rede caminha pra ser 

uma rede  latino-americana de profissionais do sexo, já existe a rede, ela não está ainda 

toda costurada, mas ela existe já, e tem alguns atritos, né, porque todos os grupos de 

trabalho tem mesmo, mas é uma rede que continua, que caminha a nível nacional 

(Denise, 2018). 

 

O governo fez algumas escutas, algumas pesquisas, e consultas nacionais com as 

profissionais do sexo, para a partir daí criar políticas públicas. Eu acho que precisa de 

um maior engajamento do governo do que esses momentos pontuais de criar essas 

políticas públicas, mas fazer com que além de serem criadas que elas sejam 

implementadas também. Eu acho que as políticas públicas que são apontadas pelas 

demandas das profissionais do sexo, nessas escutas, elas têm que ir para prática. Acho 

que isso é o que falta, maior engajamento do poder público (Denise, 2018). 

 

Ponto marcante das resistências articuladas e da inserção na política é a formação da 

associação Mulheres Guerreiras de profissionais do sexo, abordada anteriormente. Esta tem 

como escopo a formação de um grupo de mulheres para atuar na cidade, não restrita à 

prostituição, na política de forma mais geral e em espaços de tomada de decisão organizados 

pelo poder público. Para Lugones (2014b, p. 940), “o feminismo não fornece apenas uma 

narrativa da opressão de mulheres. Vai além da opressão ao fornecer materiais que permitem 

às mulheres compreender sua situação sem sucumbir a ela”. Exemplo dessa dinâmica é a 

experiência do movimento de prostitutas organizado na associação Mulheres Guerreiras. Esta 

não oferece apenas uma narrativa sobre as dificuldades da prostituição, mas pensa 

coletivamente em estratégias de interferência nas instituições do Estado para melhoria da 

situação em que se encontram.  

 

Foi um grande ganho também para o município, porque é um segmento que está junto 

para construir uma sociedade melhor. Se tem uma reunião para discutir revitalização 

do centro esse grupo também é chamado, porque eles fazem parte dessa sociedade, 

eles não são um grupo a parte. Tem suas especificidades, mas está lá, as meninas 

trabalham no centro da cidade, é aí que elas ficam, então pensar em como melhorar a 

relação e o meio da cidade tem que ser com todos os envolvidos. Quando tem uma 

reunião estava lá a associação de profissionais do sexo, a delegacia daquela região, o 

conselho, a prefeitura, estavam todos os envolvidos naquela questão toda. Então isso 
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foi um grande ganho. E a associação tem uma visibilidade estadual, nacional e agora 

tem até uma visibilidade internacional. (Denise, 2018) 

 

Acho que é isso, é só esse sonho mesmo de ter mulheres, travestis, prostitutas, 

prostitutos e pessoas que exercem a profissão, representando a categoria nos diversos 

segmentos, uma travesti no conselho, uma travesti na secretaria, uma travesti na 

política, uma puta na política do município, quem sabe uma puta vereadora, uma puta 

deputada, defensora dos direitos das putas no estado, uma deputada puta federal... Isso 

é um sonho. (Denise, 2018) 

 

 Por conhecerem o contexto da prostituição, as especificidades e as dificuldades da 

atividade, que se destaca a necessidade de as prostitutas frequentarem os espaços de decisão de 

políticas públicas sobre o tema. O sonho de Denise é que, além de frequentarem os espaços 

como especialistas convidadas, elas sejam de fato as tomadoras de decisão, que entrem para a 

política partidária e disputem cargos de vereadoras e deputadas. Nesse sentido, 2018 foi o ano 

com maior número de candidaturas trans no pleito eleitoral46, com a eleição de duas deputadas 

trans para a Assembleia Legislativa Paulista, Erica Malunguinho e Erika Hilton, que compõem 

a candidatura coletiva da Bancada Ativista47. Vai se construindo, assim, por meio das 

resistências das populações marginalizadas, um movimento que extravasa o confinamento e 

que tem conseguido alcançar espaços de visibilidade e tomada de decisão. 

 

 

 

  

                                                 
46 Mais informações podem ser encontradas em CAMPOS, C. Eleições deste ano têm mais de 50 candidaturas 

trans, diz associação. EBC. 08 set. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-

09/eleicoes-deste-ano-tem-mais-de-50-candidaturas-trans-diz-associacao>. Acesso em: 17 nov. 2019. 
47 A notícia sobre a eleição pode ser encontrada em: MACHADO, L. SP elege sua primeira deputada 

transgênera. G1, 08 out. 2018. Disponível em: < https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/08/sp-elege-sua-primeira-deputada-estadual-transexual.ghtml>. Acesso 

em: 17 nov. 2019. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/08/sp-elege-sua-primeira-deputada-estadual-transexual.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/08/sp-elege-sua-primeira-deputada-estadual-transexual.ghtml
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa analisou a atuação da polícia como agente do Estado na regulação 

da prostituição, a partir das narrativas de prostitutas da zona do Jardim Itatinga, em 

Campinas/SP. Refletir sobre a prostituição e a atuação policial a partir das narrativas das 

prostitutas permitiu complexificar a discussão, projetando a interação de opressões estruturais, 

ao mesmo tempo, que apontar para possibilidades de ações com e para as mulheres, bem como 

pautas de resistências. A discussão dos resultados apontou para questões que se apresentaram 

em diferentes momentos e de modo recorrente. Contudo, apenas os principais aspectos são 

apresentados aqui, de modo a retomar os objetivos e argumentos delineados na dissertação. 

Dessa forma, são apresentados três aspectos centrais a título de síntese, e algumas indicações e 

sugestões de estudos e ações.  

O primeiro ponto a ser destacado é que todas as entrevistadas foram mulheres trans e 

travestis. A partir de suas narrativas, das experiências e vivências apresentadas, além de suas 

compreensões, a pesquisa foi redimensionada e permitiu que o debate da atuação da polícia 

fosse direcionada para a relação com a população T, trazendo outros elementos e dimensões da 

prostituição. A transexualidade atravessou todos os grupos temáticos, fazendo-se presente na 

relação com a família, no entendimento da prostituição como um trabalho, nas resistências e na 

violência policial. E, dessa forma, projetou tais esferas para além das construções teóricas que 

se baseiam na vivência do “sujeito universal”, que é o homem/mulher branco/a, buscando 

escapar de tais universalizações. 

Nesse sentido, o segundo ponto trata dos entendimentos sobre a prostituição e da 

necessidade de dialogar com as experiências das prostitutas e do movimento de prostitutas, 

combatendo um discurso homogeneizador, que encobre e invisibiliza especificidades em seu 

interior. Os entendimentos sobre a prostituição são diversos, tanto em termos de debate no 

âmbito do movimento quanto da produção de conhecimento feministas. Destaco os grandes 

embates feministas estadunidense nas décadas de 1970 e 1980, conformando as “batalhas do 

sexo” (ou “sex wars”). Ao contrapor tais discussões ao discurso do movimento de prostituta 

brasileiro de prostituição como trabalho, é possível afirmar que há uma ampliação considerável 

de sua compreensão. Esta se materializa em produções acadêmicas e pautas políticas sobre a 

temática, alargando as posições duais e antagônicas estadunidenses: i) prostituição como a raiz 

da opressão sobre as mulheres; ii) prostituição como um espaço de subversão da opressão sobre 

as mulheres. Ou seja, apesar da frequência do binômio dominação versus subversão do debate 
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sobre a prostituição, existem discursos que escapam a tais lógicas, assegurando outra visão e 

demandas por direitos sociais. 

No meio acadêmico brasileiro, por exemplo, a partir da década de 1990 começam a 

ser produzidas reflexões sobre a prostituição, ancoradas nas críticas feministas pós-coloniais. 

Este movimento, que também é impulsionado pelas prostitutas e pelo movimento de prostitutas, 

aproxima a produção acadêmica das prostitutas, traz suas reflexões como sujeitas e 

protagonistas para o “mundo acadêmico” e as projeta como produtoras de conhecimento. As 

pesquisas procuraram entender a atividade no âmbito das relações capitalistas, estatais, 

patriarcais e racializadas, extrapolando a díade dominação-submissão.  

Somam-se à aproximação por parte da academia os posicionamentos das prostitutas, 

suas reflexões, o que promoveu a produção de literatura pelas prostitutas (LEITE, 1992; 2010; 

MOIRA, 2018; PRADA, 2018), além da movimentação política e produção de documentos 

feita pelo movimento de prostitutas (ABIA, 2013; ASSOCIAÇÃO, 2013; LEITE, LENZ, 

MURRAY, 2015; REDE, 2008). O ponto marcante desta interlocução é a publicação do livro 

‘Putafeminista’ de Monique Prada, em 2018. Este livro marca uma inflexão importante, pois se 

propõe a fazer uma reflexão teórica feminista sobre a prostituição, a partir da experiência da 

autora como prostituta e ativista do movimento de prostitutas. 

Elaboradas a partir dos posicionamentos de mulheres prostitutas, as produções revelam 

e trazem para o debate a agência e resistência das prostitutas na escolha da atividade. A 

importância inovadora de tais produções é colocar as mulheres prostitutas no centro da reflexão. 

A questão é aproveitar as críticas pós-coloniais para inverter a lente e refletir a prostituição a 

partir das prostitutas, e não a partir dos homens ou do patriarcado. Dessa aproximação se 

estabelece um diálogo entre movimento feminista e movimento de prostitutas, e entre a 

academia e as prostitutas, que merece ser aprofundado.  

Os resultados reafirmaram o entendimento da prostituição pelas prostitutas T como um 

trabalho, uma atividade remunerada, uma fonte de renda para diversas famílias. Dessa forma, a 

prostituição apareceu associada à noção de necessidade, como meio de garantir condições 

básicas de reprodução material de si e de suas famílias. As opressões e injustiças que dividem 

e afligem nossa sociedade empurram pessoas para trabalhos precarizados, como é o caso da 

prostituição. Tais injustiças, além de determinarem as ocupações precarizadas para parcelas da 

população, igualmente se reproduzem no âmbito da prostituição, sendo a atividade, igualmente, 

um espaço de reprodução da opressão patriarcal, cissexista, racista e transfóbicas, no caso, com 

particularidades que envolvem a população T.  
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Construções sociais que excluem e invisibilizam marcaram as mulheres transexuais e 

as travesti, pela sua identidade, subjetivando suas histórias e a presença na zona, em um 

processo de desumanização, de negação da “outra”, da sua condição cidadã. O fato de a própria 

prostituição T ocupar um lugar menor no espaço geográfico da zona, de ter “menos segura 

pública”, da produção do trabalho valer menos, e da cor da pele agregar ou não valor à atividade, 

retratam as hierarquias no âmbito da prostituição e a interseccionalidade das opressões. Por 

outro lado, foi revelador seu poder de fala pela condição T na relação com a polícia, não 

figurando como um acaso serem as únicas a se colocarem disponível para participação na 

pesquisa. 

Nesse sentido, escapando do binômio dominação versus subversão, a prostituição se 

apresentou na literatura pesquisada e nas narrativas como um espaço de resistências, afetos e 

possibilidades. Figurou, ainda, como uma diversão, uma atividade necessária para ganhar 

dinheiro, mas realizada com prazer. Além disso, a prostituição se mostrou um espaço de 

aprendizagem e solidariedade sobre sexualidade, saúde e transexualidade. As abordagens sobre 

a atividade não se limitam à dominação ou subversão, mas apresentam uma rede articulada de 

opressões, resistências e possibilidades. Dessa forma, reafirmo a importância de dialogar com 

as mulheres prostitutas, trans e travestis, e a partir daí rediscutir e repensar as teorias e o 

movimento feminista.  

A necessidade de diálogo com as mulheres prostitutas trans e travestis não se limita ao 

movimento feminista, sendo fundamental na delimitação de políticas públicas. Ao longo das 

narrativas foram apontadas necessidades de melhorias em políticas públicas de saúde, de 

segurança, de trabalho e emprego, que também precisam ser repensadas a partir dos saberes e 

das experiências das mulheres prostitutas, trans e travestis, para uma construção de cidadania 

que as inclua e visibilize. 

O terceiro ponto a ser ressaltado trata exatamente da atuação policial e das construções 

sociais que a sustentam. Quando o tema foi abordado, de modo geral, trouxe à  tona a 

transexualidade, pois estava referenciado por cissexismo e transfobia. Apesar das violências, 

vulnerabilidades e injustiças apresentadas, também se projetou uma visão de potência sobre a 

prostituição e a Zona, evidenciando os espaços educativos, de solidariedade e respeito. Não foi 

possível aprofundar, tal dimensão, assim como o processo organizativo, de mobilização e de 

construção das pautas políticas que se estabelecem no interior da zona de prostituição entre as 

mulheres trans e travestis. Acredito que seja um tema que mereça aprofundamentos, sendo um 

espaço rico de estudo, que pode indicar novos caminhos de resistência para todas e todos nós. 
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Ademais, a discussão dos resultados apontou para três formas de atuação policial, 

remetendo à: violência, segurança e autoridade. A atuação policial não é única ou homogênea, 

e está intimamente relacionada ao modelo de segurança pública adotado no Brasil, bem como 

aos entendimentos da sociedade e da polícia sobre a prostituição, as prostitutas e a 

transexualidade. Assim, a regulação da prostituição está mais relacionada à atuação policial, 

que responde às construções sociais de masculinidade e feminilidade hegemônicas, do que à 

legislação de fato. 

Diversas vezes foram trazidas justificativas para a atuação policial, baseadas na 

necessidade de combate à criminalidade, à violência e ao uso de drogas. Nestes casos, a polícia 

aparecia como representante da segurança, garantindo a proteção, de acordo com o modelo de 

polícia de combate ao crime. Estes fatores pareciam ‘equilibrar’ a narrativa com aspectos 

“positivos” e “negativos” da atuação policial, demonstrando que a atuação policial não é 

homogênea, algumas vezes significa violência e em outras segurança, normalmente em 

decorrência de contexto de criminalidade e violência. 

Outras justificativas para a atuação policial referem-se ao desrespeito de alguma 

prostituta à figura policial, como uma autoridade. Assim, a ação de desobediência ou 

desrespeito de alguma mulher prostituta justificaria ou provocaria a atuação policial violenta. 

Esse sentido empregado à atuação policial pelas sujeitas da pesquisa explicita o modelo 

autoritário discutido pela literatura pesquisada. O desrespeito com a figura de autoridade, mais 

do que a infração ou não da lei, aparece como determinante da atuação policial violenta. A 

violência policial, ainda, torna-se motivo de merecimento e aparece como um resultado 

esperado da ação de “desrespeito”. A ausência de violência segue a mesma lógica, sendo 

produto da atuação “respeitosa” das prostitutas. Logo, seria a atuação das prostitutas que 

determinaria a atuação policial, figurando estas, de partida, na relação com a polícia como as 

‘culpadas’ por qualquer ato de violação de direitos. 

A polícia, por sua vez, tanto nas narrativas quanto na literatura pesquisada, foi 

representada como a instituição responsável pela ordem e pela segurança, que reproduz as 

opressões da sociedade, assim como o patriarcado racista e cissexista. Tais opressões e 

injustiças se fazem presentes na formação policial, principalmente, no modelo de segurança 

pública adotado, que conta com uma formação profissional insuficiente, condições de trabalho 

precárias e alta mortalidade. 

Outrossim, os resultados reafirmam o que foi apresentado pela literatura, a imagem do 

policial homem herói que luta contra o crime. Esta se traduz em uma construção da identidade 

profissional que está intimamente relacionada à construção da masculinidade hegemônica. Tal 
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construção se reproduziu entre as sujeitas da pesquisa, que de alguma forma esperavam e 

alimentavam a atuação policial heróica e seu padrão de masculinidade. Esta opera tanto nos 

momentos de violência quanto de segurança, garantindo a autoridade que vai determinar os 

códigos do que é aceitável ou não. 

Na atual conjuntura social, econômica e política, pensar a identidade policial e abrir o 

debate com a sociedade, sobretudo com as prostitutas cis e trans, é central para uma política de 

segurança pública. A necessidade projetada é de refletir a partir das margens, a partir dos grupos 

marginalizados, da coletividade e dos movimentos sociais, pensando sobre outras formas de 

lidar com a segurança e a proteção, outras possibilidades de atuação policial,  assim como outros 

modelos de segurança pública. Mas, acima de tudo, refletir de que forma, como parte dessa 

sociedade, também somos reprodutores das construções sociais que sustentam a atuação 

policial heróica. 

Nos cursos de formação, tal imagem remete para uma atuação focada no controle do 

crime, baseada exclusivamente em estratégias reativas e direcionadas para o confronto. Esse 

modelo resulta em sérias deficiências na atividade preventiva, na negociação de conflitos e no 

contato direto com o cidadão. Portanto, a violência policial é resultado de um modelo 

empregado de polícia que responde, de certo modo, às expectativas e demandas de seguimentos 

da população. As construções sociais que sustentam a atuação policial, especialmente no que 

diz respeito à prostituição e à prostituição de mulheres trans e travestis, está intimamente 

relacionada aos ideais de feminilidade, masculinidade e família hegemônicos. Ou seja, a 

atuação da polícia em relação à prostituição em muito resultava da interpretação das/os policiais 

sobre a moral e o gênero, em particular sobre a população T. 

A partir da visão das/os policiais do que deveria ser uma mulher, a prostituição de 

mulheres trans e travestis era entendida como um desvio e uma imoralidade, desencaixadas do 

padrão de feminilidade, sendo a visão orientadora da atuação policial. A condição de prostitutas 

T potencializava o ‘olhar’ de ameaça à moralidade, à família, à sociedade e, dessa forma, eram 

tratadas pelo policial herói e guardião responsável por essas esferas. Logo, tal compreensão das 

identidades de gênero, associado ao sentimento moralista da prostituição, determinava a 

discricionariedade da ação policial. As prostitutas trans e travestis ocupavam, por natureza, o 

lugar da criminosa, embora a legislação brasileira aponte que as prostitutas sejam vítimas de 

exploração sexual e não o contrário.  

A constatação de que as construções sociais sobre moralidade interferem na atuação 

policial, de maneira que esta não corresponda diretamente à legislação, é especialmente 

relevante no contexto que estamos vivendo de avanço do conservadorismo. Significa que nossas 
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pautas de luta não podem se limitar a mudanças na legislação, mas que precisam almejar 

mudanças na sociedade, que sustenta e legitima os códigos de controle e disciplina, que 

determina o aceitável e o inaceitável. 
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