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RESUMO 

 

Nesta pesquisa o principal objetivo foi investigar o que de fato originou o 

ingresso das mulheres, que tem como local de trabalho a Praça José de 

Alencar em Fortaleza, no mundo da prostituição. Foram analisados nesta 

pesquisa a vida pessoal, profissional e o destino atribuído a intentos 

intencionais ou não ocorridos em suas histórias de vida. A pesquisa tem como 

propósito de chamar a atenção da sociedade para a questão da segregação 

que existe entre a sociedade e as profissionais do sexo. Para o alcance dos 

objetivos propostos foi utilizado uma abordagem qualitativa, na qual a pesquisa 

de campo foi aliada a um estudo de caso. Em sentido não probabilístico foi 

aplicado um roteiro semiestruturado; entrevistas e conversas informais. Os 

dados foram traduzidos em informações descritas, e analisadas indutivamente, 

com registro de fatos, emoções, informações do diário de campo e categorias 

nativas. Organizei este trabalho nas seguintes seções: Primeiro, apresento o 

percurso metodológico, deixando claro como cheguei a este objeto de pesquisa 

e o recorte realizado. Depois, procurei contextualizar o lócus empírico, isto é, 

aspectos espaciais e históricos da Praça José de Alencar, mostrando, 

principalmente, a mudança de usuários ao longo do tempo. Em seguida, 

contextualizo a prostituição, suas faces e fases ao longo do tempo.  Como 

instrumento chave, utilizei como fonte direta o ambiente natural. Na  pesquisa o 

fator primordial para a estádia das prostitutas na Praça José de Alencar em 

Fortaleza-Ceará foi a exclusão social, aliada as fragilidades dos vínculos 

familiares e baixo nível de escolaridade. Em seu contexto social elas se 

apresentam através de uma fachada, que eu como pesquisadora interpretei 

como de vidro, ou seja, subterfugiam a realidade vivida por elas.  

  

 
Palavras-Chave: Mulheres. Prostituição. Exclusão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this research the main objective was to investigate what actually led to the 

entry of women, whose workplace Praça José de Alencar in Fortaleza, in the 

world of prostitution. Personal life, professional and fate attributed to willful 

intent or not occurring in their life histories were examined in this study. The 

research aims to draw society's attention to the issue of segregation that exists 

between society and sex workers. To achieve the proposed objectives a 

qualitative approach in which the fieldwork was combined with a case study was 

used. In non-probabilistic sense a semi-structured script was applied; interviews 

and informal conversations. Data were translated into information described and 

analyzed inductively, with a record of facts, emotions, journal information field 

and native categories. I organized this work in the following sections: First, I 

present the methodological approach, making clear how I came to this research 

object and the clipping done. Then I tried to contextualize the empirical locus, 

ie, spatial and historical aspects of José de Alencar Square, showing mainly the 

change of users over time. Then contextualize prostitution, their faces and 

phases over time. As a key tool, I used as a direct source of the natural 

environment. In the primary research for the leaseholders of prostitutes in Praça 

José de Alencar in Fortaleza-Ceará factor was social exclusion, the 

weaknesses of allied families and low education links. In its social context they 

are presented through a facade, that I as a researcher interpreted as glass, ie 

subterfugiam the reality experienced by them.  

  

 

 

Keywords: Women. Prostitution. Social Exclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 11 

 

1   METODOLOGIA ......................................................................................... 15 

1.1 Natureza da Pesquisa .............................................................................. 15 

1.2 Cenário da Pesquisa........ ........................................................................ 16 

1.3 População e Amostra............................................................................... 18 

1.4 Técnicas e Instrumento de Pesquisa  ..................................................... 20 

1.5 O olhar “de longe e de fora” e o olhar “de perto e de dentro”..............21 

1.5.1 Olhar de longe e de fora (da guarda municipal)..................................22 

1.5.2 Olhar de perto e de dentro (da pesquisadora).....................................23 

 

2  A PREVALÊNCIA DA PLEBE SOBRE OS NOBRES:        

contextualizando o lugar de pesquisa...........................................................25 

2.1 Praça José de Alencar: palco de complexidades...................................28 

2.2 Descrevendo o cotidiano singular da Praça José de Alencar...............29 

3  AS DIFERENTES FACES E FASES DA PROSTITUIÇÃO: 

contextualizando um tema de pesquisa........................................................32 

3.1 Uma viagem ao passado, aos primórdios da prostituição....................32 

3.2 Prostituição: sobrevivência aliada a estigmas.......................................34 

3.3 A prostituição no nosso tempo................................................................39 

3.4 A prostituição intrínseca à desigualdade e à questão social................41 

4  A “FACHADA DE VIDRO”:                                                                             

o cotidiano das prostitutas da Praça José de Alencar................................43 

4.1 Karla (44 anos)...........................................................................................46 

4.2  Elda (44 anos)............................................................................................48 

4.3 Rosângela (42 anos)..................................................................................50 

4.4 Simone (38 anos).......................................................................................51 

4.5 Sandra (35 anos)........................................................................................53 

4.6 Naiara, a Xuxa (25 anos)...........................................................................54 

4.7 Aparecida (27 anos)...................................................................................56 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:                                                              

analisando os resultados da pesquisa..........................................................59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................64 

APÊNDICE A ................................................................................................... 67 

APÊNDICE B ................................................................................................... 69 

ANEXOS .......................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa aborda a prostituição de mulheres na Praça 

José de Alencar, na cidade de Fortaleza, Ceará. Pretendemos com esse 

estudo aprofundar métodos já existentes e, a partir da situação das mesmas na 

sociedade, mostrar as dificuldades existentes no desempenho da vida 

profissional delas e, também, as diferenças entre aquelas que se prostituem 

por opção e às que se prostituem por necessidade. Projetamos na pesquisa a 

análise teórica e a práxis da vida econômica, social e profissional, destacando 

os motivos que levaram essas mulheres à prática do comércio sexual na Praça 

José de Alencar. 

A palavra prostituição pode ser entendida como uma permutação de 

favores sexuais visando ao interesse monetário, considerando a história da 

humanidade, tal relação é amiudadamente repetida. No mundo da prostituição, 

existe uma diferença entre a prostituição por opção e a prostituição por 

necessidade. A opcional pode ser interpretada como uma ideia de vigor moral 

pensada pelas mulheres em ocupar uma posição que, aparentemente, burla a 

dominação masculina. A opção resultante de necessidades financeiras ou de 

sobrevivência é praticada por mulheres que não sentem prazer em trabalhar no 

comércio sexual, mas encontram nele uma forma de adquirir recursos para seu 

próprio sustento e da sua família. 

Os modos aplicados para reportarmos a esses “personagens 

sociais”, no decorrer da investigação, são categorias nativas, apesar de ter o 

conhecimento sobre a negatividade que a nomeação da pronúncia prostituta 

possui, ela é inevitavelmente utilizada. Ocorreu o empenho de responder ao 

motivo principal que determinou a práxis da prostituição na vida dessas 

personagens sociais. Para se chegar a essa resposta, foi traçado o perfil delas, 

mostrado o sentimento que elas carregam sobre si em relação à discriminação 

que parte da sociedade. Para essa demonstração foi apresentado o cotidiano 

dessas mulheres. 

A prostituição feminina tem a sua individualização no comércio do 

sexo. Este comércio foi alvo de interferência e oposição regulado pelas esferas 

públicas, a partir do século XIX e durante todo o século XX.  As autoridades 
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policiais e sanitaristas foram os precursores dessa oposição. No Brasil, a 

constituição de diferentes mecanismos de controle moral e disciplinar da 

sexualidade, seja a conjugal como a dita “periférica” ou “insubmissa”, incluiu-se 

na estratégia utilizada com vistas a tornar os indivíduos submissos e 

produtivos, de acordo com a lógica capitalista. Esse processo encontrou amplo 

respaldo na moralidade pública hegemônica, a partir do século XX. (Foucault, 

1993; 1997; Freire Costa, 1999; Rago, 1987; 1991). 

A partir do século XX, encontra-se em andamento nas sociedades 

ocidentais uma sucessão de estados alavancados de mudanças. Mudanças 

que têm posto em discussão o projeto que anteriormente era regulado pela 

esfera pública e tidos como arraigado na época anterior. Dentre essas, 

ocupamos na esfera dos conjuntos de fenômenos da vida sexual e das 

relações que refutam rigorosamente o significado e inserção social da 

prostituição feminina. Teixeira (2009), foi nesse processo que a prostituição 

feminina constituiu-se em objeto de reflexão para segmentos distintos daqueles 

que até então, majoritariamente, dedicavam-se aos assuntos - juristas, médicos 

e policiais – ensejando, de parte de alguns setores, na esfera da sociedade civil 

e também do Estado, esforços de ressignificação da atividade e das pessoas 

que delas vivem.  

A modernidade encoraja a ressignificação desse conjunto de fatores 

que aflige a significação e a inserção social da atividade da prostituta, como a 

violência e a discriminação, ou seja, a questão social como um todo tem se 

apresentado como um problema de grande perplexidade nos dias atuais. Esses 

conflitos são externos e internos à prostituição, originam-se do rechaço à 

atividade por parte de setores da sociedade, da intensa competitividade 

existente entre as próprias prostitutas, das divergências e tensões surgidas no 

trato com os clientes e, ainda, no confronto estabelecido com a polícia que, via 

de regra, é instada a atuar nessa esfera. (Rodrigues, 2009, p.13).  

Segundo a pesquisa realizada na Associação das Prostitutas do 

Ceará (APROCE)1, que consiste em uma entidade comprometida com a defesa 

                                                 
1
 A pesquisa foi realizada pela estudante de enfermagem e enfermeiras respectivamente; Ana Izabel 

Oliveira Nicolau, Priscila de Souza Aquino, Ana Karina Bezerra Pinheiro realizada em outubro de 2005 e 
publicada pela Revista Mineira de Enfermagem de nº 17.4 de outubro a dezembro de 20013, com 81 
mulheres prostitutas de 21 e 57 anos. 
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dos direitos humanos e sexuais das mulheres prostitutas, profissionais do sexo, 

elaborando ações que as leve a uma realidade de vida e um trabalho digno, 

justo e humano, mostram a situação das prostitutas no Ceará.  

Os dados fornecidos em relação à renda familiar mensal mostraram 

que 51,9% das prostitutas têm uma renda variando entre um e três salários 

mínimos, 39,5% referiram-se a uma baixa renda (menor que um salário 

mínimo) e apenas 8,6% possuíam uma renda maior que três salários. 

Constatamos, então, que a prostituição no Centro da cidade de Fortaleza é 

uma atividade que traz pouca remuneração, considerando-se o risco para a 

saúde, além da instabilidade financeira, por não garantir direitos trabalhistas, 

sem falar no constante preconceito social vivenciado por essas mulheres. 

Quanto ao grau de escolaridade das prostitutas, constatamos que 

46,9% têm apenas o ensino fundamental incompleto, o que denota o baixo 

nível escolar delas. Nenhuma mulher apresentou nível superior, completo ou 

incompleto. Considerando tais dados, podemos dizer que as mulheres que 

estão inseridas na prostituição são, muitas vezes, excluídas do processo de 

ensino, fator esse que provavelmente resulta na falta de perspectiva 

profissional, visto que não possuem qualificação para o mercado de trabalho. 

Neste estudo foi comprovado que há mulheres adultas jovens 

trabalhando na prostituição. Mulheres mais jovens se iniciam na prática da 

prostituição na esperança de obter melhores rendimentos e condições que lhes 

assegurem maior acesso à aquisição de bens de consumo e sobrevivência.  

 Os dados que me refiro abaixo foram retirados da pesquisa 

supracitada que teve como palco a Associação das Prostitutas do Ceará-

APROCE. Ao ser analisado o número de clientes por faixa etária, foi verificado 

um nítido declínio no número de clientes pelo avanço da idade. A prostituição 

de crianças e jovens é um fato cada vez mais constante nas grandes capitais, 

principalmente, influenciada pelo estímulo dos clientes ao priorizar as 

prostitutas com menos idade. Além disso, é na juventude que a mulher 

descobre seu poder de sedução.  
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Depois de nove anos que essa pesquisa foi realizada, não mudou 

muita coisa na realidade vivida por essas mulheres. Desde o século XIX, a 

prostituição está identificada na sociedade brasileira e, a cada ano, o número 

de prostitutas tem aumentado significativamente, estando à cidade de 

Fortaleza entre os quatro centros do tráfico de mulheres no Brasil, perdendo 

apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia2.  

O principal fato, quanto pesquisa, foi o de observar, enquanto 

pesquisadora, na função de guarda municipal, que essas mulheres se 

apresentavam fortes diante de outrem, dos clientes e das companheiras, mas, 

percebemos, na visão de assistente social, que era apenas uma fachada para 

driblar a situação de discriminação vivenciada por elas. Assim, dessa própria 

prática marginal, ela tira a sua força, já que a identidade da mulher que se 

prostitui é vista como abaixo dos padrões estabelecidos. Mas, só podemos  

perceber isso quando como pesquisadora e, como pessoa que não 

representava nenhum risco para elas. Assim, apresentamos nesse trabalho a 

tensão existente na encenação da vida cotidiana. 

Procuramos organizar este trabalho nas seguintes seções. Primeiro, 

o percurso metodológico, deixando claro como o objeto de pesquisa e o recorte 

realizado. Depois, a contextualizar - o lócus empírico, isto é, aspectos espaciais 

e históricos da Praça José de Alencar, mostrando, principalmente, a mudança 

de usuários ao longo do tempo. Em seguida, a contextualização da 

prostituição, suas faces e fases ao longo do tempo. Por fim, o capítulo central 

desta pesquisa, alcançou o seguinte resultado: as mulheres prostitutas da 

Praça José de Alencar mascaram o seu cotidiano e se mostram fortalecidas 

perante as pessoas que a rodeiam, contudo em seus depoimentos elas deixam 

clara a realidade enfrentada corriqueiramente por essas personagens sociais. 

 A partir das entrevistas com as “meninas”, mostra-nos a ideia de 

uma “fachada de vidro”, a partir da leitura de Goffman, 1998. E, por último, a  

análise a partir dos dados coletados por meio das entrevistas. 

 

                                                 
2
 Dados retirados da Revista Mineira de Enfermagem de nº 17.4 de outubro à dezembro de 2013.  
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1 METODOLOGIA 

1.1 Natureza da Pesquisa 

A pesquisa teve como objetivo aprofundar métodos já existentes, 

apontando para trajetos que possam direcionar o estudo científico a respeito do 

fenômeno da prostituição de mulheres e dos ônus que são acarretados por 

essa prática presentes no cotidiano delas. A prostituta carrega sobre si o 

estigma que está relacionado à prostituição, ou seja, a de que essas mulheres 

vivem na marginalidade e representam, em sua maneira de agir, algo tido como 

amoral, tornando-as perante a sociedade pessoas consideradas, muitas vezes, 

“estragadas”. (Moraes, 2006). É de extrema importância verificar como se dá a 

relação dessas mulheres que vendem o seu corpo como mercadoria, como o 

papel delas na sociedade, tendo em vista, os motivos que a levaram a essa 

prática. 

Para alcance dos objetivos propostos foi utilizado uma abordagem 

qualitativa, na qual a pesquisa de campo foi aliada a um estudo de caso. Para 

Vergana (2004 apud Silva, 2013, p.14), a pesquisa de campo é uma 

investigação no próprio local onde acontece ou aconteceu um fenômeno, ou 

que disponibiliza de recursos para explicá-lo. Já “[o] estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. (GIL, 1988 p.58 

apud BERTUCCI, 2012, p.52). Em um estudo de caso, podemos empregar 

várias técnicas de pesquisa: entrevistas, observação, aplicação de 

questionários etc. Já Godoy (1995) complementa essa concepção afirmando 

que a característica do estudo de caso é a pesquisa que tem como objetivo a 

uniformidade analisada com profundidade. Tem por fim examinar 

detalhadamente um ambiente, um mero sujeito ou uma conjuntura em 

particular.  

Assim, os dados foram traduzidos em informações descritas e 

analisadas indutivamente, com registro de fatos, emoções e categorias nativas. 

Como instrumento-chave, utilizemos como fonte direta o ambiente natural, suas 

descrições e análises indutivas. (MORESI, 2003). Já a pesquisa bibliográfica foi 
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feita por meio de informações coletadas principalmente por livros e artigos 

relacionados ao tema. 

1.2 Cenário da Pesquisa 

Figura 1 – Praça José de Alencar 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Pra%C3%A7a+Jos%C3%A9+de+Alencar. 

“Acesso em 20 de Janeiro de 2014” 

 

A Praça José de Alencar está situada no bairro Centro da cidade de 

Fortaleza no Estado do Ceará, mais especificamente, no Centro Histórico3. 

Essa praça é um local bastante frequentado e conhecido pelos fortalezenses. 

                                                 
³ O Centro Histórico de Fortaleza compreende o traçado urbano em xadrez projetado pelo engenheiro 

Silva Paulet em 1818 e ampliado por Adolfo Herbster no final do século XIX. A área é limitada pelos três 
boulevards (ruas retas e largas): Avenidas do Imperador, Duque de Caxias e Dom Manuel.   
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Um local de intenso comércio formal e informal, marcado pela presença de 

diversos atores sociais: vendedores, ambulantes, pedintes, engraxates, 

aposentados, pregadores evangélicos, artistas, crianças de rua etc. A escolha 

deste lugar para a realização da pesquisa se deu por uma experiência 

profissional. A autora da pesquisa é profissional da área de Segurança Pública, 

da Guarda Municipal de Fortaleza. Durante alguns anos,  lotada na Praça José 

de Alencar e, ao  observar o cotidiano da Praça, chamou-lhe a atenção às 

mulheres que ali estavam todos os dias expostas como  mercadoria. 

Em alguns casos, eles ficavam em pé em um local específico da 

Praça à espera de clientes. Mulheres loiras, morenas, jovens, idosas. Os 

homens passavam e escolhiam aquela que mais se adequava a sua 

preferência, e a partir desse momento, a prostituta era abordada e o programa. 

Depois de alguns minutos de conversa, os dois se direcionavam para o motel. 

Dificilmente, elas saem em direção ao motel conversando lado a lado com o 

cliente, geralmente, um ia à frente e o outro atrás.  

Tais episódios repetitivos chamou a atenção da pesquisadora. O que 

geraram algumas perguntas: Será que elas gostam do que fazem? O que elas 

sentem no momento? Que significados elas atribuem as suas práticas? Elas se 

prostituem por opção ou por necessidade de sobrevivência? Todos esses 

questionamentos serviram de base à pesquisa, consolidando-a em trabalho 

acadêmico, originando numa monografia para o término de graduação do curso 

de Serviço Social, na qual se baseia sobre as prostitutas da Praça José de 

Alencar.  

Em termos de síntese, as perguntas da pesquisa se referendam em 

dois  questionamentos: Quais significados as prostitutas da Praça José de 

Alencar atribuem as suas práticas? Elas optaram trabalhar como prostitutas ou 

as refrações da questão social as arrastaram para tal realidade? 

A questão social é única, mas o que presenciamos na sociedade são 

as suas refrações: analfabetismo, pobreza, desqualificação profissional etc. 

Todos esses problemas sociais nunca deixarão de existir em nossa sociedade, 

mas é preciso entender que ao longo do tempo eles vão se metamorfoseando. 
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De acordo com Castel (1998, p.28), a palavra metamorfose não é, 

pois, uma metáfora empregada para sugerir que a perenidade da substância 

permanece sob a mudança de seus atributos. Pelo contrário, uma metamorfose 

faz as certezas tremerem e recompõe toda a paisagem social.  

1.3 População e Amostra 

Neste estudo, foram incluídas apenas prostitutas do sexo feminino, 

maiores de 18 anos, que têm como local de trabalho a Praça José de Alencar. 

Foram excluídas desta amostra as mulheres que não concordaram 

voluntariamente em participar do estudo pelo não consentimento da entrevista 

semiestruturada.  A amostra do presente estudo foi constituída por 07 (sete) 

mulheres. Esta amostra não tem sentido probabilístico, nem foi constituída por 

acaso, mas é intencional, resultado de uma seleção na qual o critério era a 

aproximação com os objetivos da pesquisa.  

Atentamos, principalmente, para as razões pelas quais elas 

trabalhavam com o comércio sexual com o intuito de encontrar as 

regularidades e diferenças entre os motivos que as levaram para a prostituição. 

Atentamos, também, para o fato de que com o passar dos anos os motivos 

poderiam se metamorfosear. 

As interlocutoras participantes da amostra foram convidadas a 

participar da pesquisa, pela pesquisadora, no seu próprio ambiente de trabalho 

- a Praça José de Alencar. Os dias e horários não foram definidos, abordamos  

as interlocutoras não como guarda municipal, mas como estudante de 

graduação no intuito de que essas interlocutoras contribuíssem com o objeto 

de estudo, que tem como base a vida das prostitutas da Praça José de 

Alencar. Essas abordagens ocorreram depois de algumas observações, tais 

circunstâncias: Quando a prostituta estava sozinha, ou seja, desacompanhada 

e que não seria abordada por nenhum cliente, quando percebia que ela não 

estava bêbada ou drogada. Assim, utilizamos as duas técnicas: primeiro, a 

observação, depois, a abordagem com entrevistava. 

Vale ressaltar que o local escolhido para a pesquisa é bastante 

tumultuado, bem barulhento, motivos pelos quais não facilitaram as gravações. 
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Embora procurássemos tomar cuidado para não ser interrompida, várias vezes 

o telefone delas tocava, clientes abordavam, outros se aproximavam para ouvir 

do que se tratava.  

O teor da conversa entre elas e as companheiras, ou com os 

clientes era a marcação de programas. Em alguns momentos, até mesmo a 

pesquisadora foi indagada por alguns homens “se estava ali fazendo 

programa”. Após observar bastante, eles se aproximavam um pouco incertos 

do que estava fazendo e perguntavam: “ei moça tu faz programa?”. Essa 

incerteza se dava porque até a sua aproximação e a resposta dada pela 

pesquisadora, ainda eles tinham dúvida se realmente estávamos naquele lugar 

para a realização de programas sexuais. 

Muitas prostitutas não aceitaram contribuir com o seu depoimento. 

Várias recusaram, recebemos vários “não”. Elas justificavam, explicando que 

dias atrás uma jornalista fingiu ser uma garota de programa e sem o 

consentimento delas filmou imagens das mesmas, exibindo-as em um 

programa de televisão. Essa atitude trouxe muitos “prejuízos”, pois muitas das 

mulheres que trabalham na Praça têm sua identidade preservada: a família, o 

marido, os filhos não sabem que elas trabalham com comércio sexual. A 

atitude dessa jornalista soou como um descaso e subestimação para com 

essas mulheres. Tal postura preconceituosa denunciada por ela poderia causar 

até mesmo a morte dessas mulheres. Pois como já havíamos dito antes, a 

maioria dessas personagens sociais vive no anonimato e tem compromisso 

sério em se tratando de relacionamentos amorosos.  

Além de uma família formada de homens “machista” que não 

aceitam em hipótese alguma o envolvimento de um membro de sua família 

exercendo a prostituição como ocupação. Esse fato já foi presenciado pela 

pesquisadora, enquanto Guarda Municipal, quando uma mulher foi agredida 

por seu irmão por ser uma prostituta. Ele considerava uma vergonha para a 

família - sua irmã viver se prostituindo. Por isso, os nomes das prostitutas 

apresentados neste trabalho são fictícios, procuramos preservar a identidade e 

a integridade física e moral das interlocutoras. 
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Ao fazer uma reflexão sobre a reportagem, à qual assisti, ficou 

notório que a repórter com um pensamento preconceituoso chegou a seguinte 

conclusão: “as garotas de programa daquela Praça são mulheres ignorantes, 

sem estudos, não sabem se defender, nem reivindicar os seus direitos”. 

Refutamos tal ideia, pois provavelmente ela não teria essa atitude em locais 

frequentados por prostitutas de “luxo”. Preocupamos em fazer essa 

comparação porque é inferido pela sociedade que a prostituta de “luxo” é   

oriunda de uma classe superior e que pela lógica saberia como agir 

juridicamente da injúria do episódio em questão.  

Ao contrário do que a entrevista mostrou, algumas mulheres 

procuraram os seus direitos perante a justiça. Uma garota de programa 

repassou essa informação, explicando que já teria acionado um advogado que 

trataria do caso e tinha a pretensão de processar a repórter, assim como a 

emissora. Por consequência, ao repúdio do ato citado, educadamente não 

aceitou ser entrevistada.  

Enfim, esse episódio prejudicou a disposição das mesmas para 

repassar informações para a pesquisa. Mesmo aceitando serem entrevistadas, 

havia um olhar desconfiado e inseguro do que estavam fazendo. Devido ao 

grau de desconfiança por parte das entrevistadas, a pesquisadora se submeteu  

a levantar a blusa para que elas tivessem a certeza de que não portava 

nenhum instrumento de filmagem ou algo do gênero.  

Em todos os casos, ficou claro a natureza e o objetivo da pesquisa. 

As prostitutas participaram voluntariamente atendendo aos critérios de inclusão 

e não os de exclusão, todas estiveram ciente do termo livre e esclarecido para 

participar do estudo. 

1.4 Técnicas e Instrumento de Pesquisa 

As principais técnicas de pesquisa utilizadas foram: a observação e 

a entrevista. A observação não é a considerada “pura”, na qual o pesquisador 

observa por observar, não estabelecendo contatos com os observados. A 

observação realizada se aproxima do que Beaud e Weber (2007) denominam 

como “observação sociológica” ou “entrevista etnográfica”: um misto de 
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observação e entrevista, no qual as entrevistas se tornam um meio para as 

observações serem testadas. Para Beaud e Weber, a observação inclui a 

percepção, a memorização e a anotação: três técnicas que não são 

trabalhadas independentemente umas das outras, mas sim em conjunto.  

As entrevistas serão entendidas como um processo social, no qual a 

conversação é orientada pela pesquisa científica (GOODE; HATT, 1979). 

Assim, realizamos entrevistas com um roteiro de questões semiestruturada. De 

acordo com Bertucci (2012), para entrevistas semiestruturadas ou 

despadronizadas, é desenvolvido um roteiro básico. Entretanto, o pesquisador 

tem flexibilidade para introduzir, alterar ou eliminar questões, de acordo com as 

necessidades da pesquisa, identificadas ao longo da entrevista. 

Foram realizadas dez perguntas semiestruturadas para 

levantamento de dados, análise e discussão. Por meio das entrevistas e da 

observação direta e intensiva, consideramos a identificação do perfil peculiar e 

coletivo de cada uma delas, e como estas se relacionam com os clientes, 

amigos, familiares e com outras profissionais próximas. 

Assim, a pesquisa foi dividida em três etapas principais: a primeira 

correspondeu à pesquisa de aspectos espaciais do meu lócus empírico, no 

caso, a Praça José de Alencar em Fortaleza; a segunda consistiu na pesquisa 

bibliográfica e coleta de dados sobre a prostituição, para isso, utilizamos livros, 

artigos que tratam das condições das protagonistas deste trabalho, de seus 

“serviços” oferecidos e sobre aspectos da sua vida social e familiar. E a terceira 

etapa se deu no trabalho de campo na Praça José de Alencar em Fortaleza e a 

análise dos dados coletados.  

1.5 O olhar “de longe e de fora” e o olhar “de perto e de dentro” 

A Praça José de Alencar passa a ser o foco com mais detalhes, a 

partir de duas formas diferentes de aproximação vivenciadas: o olhar de longe 

e de fora (o da guarda municipal) e de perto e de dentro (o da pesquisadora). 

 

 



22 

 

1.5.1 Olhar de longe e de fora (o da guarda municipal) 

Como profissional da área de segurança na Guarda Municipal de 

Fortaleza, tivemos como posto de serviço a Praça José de Alencar, entre os 

anos de 2009 a 2012. A Praça era vista pelo Pelotão de Guarda Comunitária, 

do qual a pesquisadora fazia parte, como o local mais perigoso e árduo para se 

trabalhar, devido aos constantes assaltos e às práticas de comércio sexual. Os 

outros colegas de trabalho e outros usuários da praça comentavam muito sobre 

o “boa noite cinderela”. Como podemos ver na notícia abaixo divulgada pelo 

jornal tribuna do Ceará. 

Tarde de apreensões no Centro de Fortaleza. Após receberem uma 
denúncia anônima, Guardas Municipais prenderam, na Praça José de 
Alencar, um casal que portava receitas médicas falsificadas e 30 
comprimidos utilizados no golpe “boa noite cinderela” (TRIBUNA DO 
CEARÀ, 10/02/2010). 

 

As prostitutas são vistas como perigosas. Na visão de outros 

usuários e frequentadores, elas fazem parte de um conjunto de perigos que 

rodeiam a Praça José de Alencar.  Em virtude do comércio informal realizado, o 

fluxo de pessoas é intenso, e isto contribui para o aumento de práticas 

delituosas, tornando ainda mais difícil a atuação da guarda municipal. Durante 

a permanência da pesquisadora, foram verificados vários episódios que a  

chamaram à atenção. 

A Praça é muito frequentada por idosos que aproveitam boa parte do 

seu dia nesse espaço, conversando com amigos ou pagando por sexo com as 

“meninas”. Durante as conversas, percebemos que “as maneiras de falar” são 

uma espécie de autoafirmação da sua masculinidade. Episódios de 

sociabilidade em grupo eram observados. Aniversários que eram 

comemorados ali mesmo no banco da Praça, com um bolo simples e uma vela. 

Salão de beleza improvisado, maquiagens, designer de sobrancelhas e 

penteados.  

Como guarda municipal, não estávamos isenta de preconceitos para 

com as mulheres prostitutas. Quando um posto da guarda foi implantado 

naquele logradouro algumas ocorrências eram resolvidas em meio a 

preconceitos, fato esse que com um tempo de atuação foi amenizado. 
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Foi como profissional da Guarda Municipal que eu guarda municipal 

Lucilene Silva observei no discurso das “meninas” - formas de mostrar que 

estavam ali por opção e não por necessidade, era comum conversarem sobre 

quem fazia o melhor programa, aspectos que quando são questionados numa 

conversa mais pessoal, estas não se apresentam mais como mulheres 

realizadas profissionalmente, emocionalmente e sim como pessoas frustradas, 

desacreditadas, enfim infelizes com a vida que levam.  

1.5.2 Olhar de perto e de dentro (da pesquisadora). 

De acordo com Magnani, (2002. p.17), A natureza da explicação tem 

como base um insight que permite reorganizar dados percebidos como 

fragmentários, informações, ainda dispersas, indícios soltos. Para que isso seja 

possível é necessário um novo arranjo. Este novo arranjo é mais denso que o 

esquema teórico do pesquisador, pois tem agora como referente o concreto 

“vivido”.  

É a partir do concreto vivido que é lançado o olhar de perto e de 

dentro como pesquisadora. A Praça José de Alencar, na visão da 

pesquisadora, é um espaço caracterizado pela presença de pessoas que de 

uma forma ou de outra tiveram os seus direitos violados, isto é, os direitos 

mínimos sociais negados. Não só pela presença das prostitutas, mas também 

de moradores de rua, usuários de drogas, trabalho informal e infantil. Esta 

massa de pessoas encontra na Praça um refúgio, uma promessa de 

sobrevivência. 

Segundo José Paulo Netto e Marcelo Braz (2009, p.61,62), as 

camadas de classe trabalhadora do exército ativo vivem de trabalho muito 

irregular. É chamada de superpopulação intermitente, cujo nível de vida 

encontra-se abaixo da média da classe trabalhadora. E abaixo dessa classe 

trabalhadora rompendo o “lumpen proletariado‟’ temos a camada social dos 

trabalhadores que vivem numa situação de pauperismo”. 

Karl Marx, citado por Netto e Braz (2009, p.62) nos fala que “o 

pauperismo é asilo dos inválidos do exército trabalhador ativo e peso morto do 

exército industrial de reserva”. “É formado não só de pessoas habilitadas para 

o trabalho, mas também de órfãos e filhos de pobres que são envolvidos no 
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exército ativo nos períodos de pico econômico e, ainda, velhos, viúvas e 

doentes”. (Netto; Braz, 2009, p.62). 

A Praça José de Alencar é formada basicamente por essas classes 

de trabalhadores citadas anteriormente. Pessoas que durante a sua trajetória 

de vida esbarraram-se com situações advindas historicamente, dentre as quais 

podemos citar a divisão das classes sociais, o capitalismo e a própria questão 

social. 

Baseado em  Iamamoto (2001, p.16), a questão social diz respeito 

ao conjunto de expressões das desigualdades sociais engendradas nas 

sociedades capitalistas maduras, impensáveis sem a intermediação do Estado. 

Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 

privada da própria atividade humana (trabalho) das condições necessárias a 

sua realização, assim como de seus frutos.  

Portanto, a questão social manifesta desigualdades econômicas, 

políticas e culturais das classes sociais que por meio das relações de gênero, 

características étnico-raciais e formações regionais envolve uma luta aberta e 

surda pela cidadania e que atualmente passa a ser objeto de um violento 

processo de criminalização que atinge a classe subalterna. (Ianini, 1992 e 

Guimarães, 1979).  

O processo de criminalização é visto em uma larga escala na Praça 

José de Alencar no qual o alvo são as prostitutas. Essas mulheres são julgadas 

como perigosas, oportunistas e promíscuas. Sendo que a questão social 

também está em volta da vida dessas mulheres que ali estão à espera de um 

cliente que possa garantir pelo menos o almoço do dia. 
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2 A PREVALÊNCIA DA PLEBE SOBRE OS NOBRES: contextualizando o 

lugar de pesquisa 

Para entender como a Praça José de Alencar se tornou palco de 

diversos atores sociais, como as prostitutas, fez-se necessário debruçar sobre 

o passado da cidade, procurando reorganizar suas raízes. No final do século 

XIX e início do século XX, o bairro Centro da cidade de Fortaleza desenvolvia 

atividades preponderantes da burguesia. Neste período, o Centro era a cidade. 

A minoria prestigiada, formada, especialmente, por comerciantes e 

profissionais liberais provenientes de outros domínios brasileiros, mas que 

ajudou a fomentar uma alavancada mudanças efêmeras em Fortaleza. Esse 

período foi copioso pelas ideias de modernidade estética e comportamental, 

por negociantes e profissionais que professavam opiniões liberais, 

principalmente, franceses em um período que ficou conhecido como a belle 

époque fortalezense. 

 Como explica o historiador Sebastião Rogério Ponte (1993), a belle 

époque é um “termo francês cunhado para traduzir a euforia europeia com as 

novidades decorrentes da revolução científico-tecnológica (1850-1870 em 

diante)”. Com efeito, esse período, momento fundante do nosso mundo 

contemporâneo, é marcado por um intenso fluxo de mudanças.  

               Essas mudanças não só produziram transformações de ordem 

urbana, política e econômica, como também afetou profundamente o cotidiano 

e a subjetividade das pessoas, alterando seus comportamentos e condutas, 

seus modos de perceber e de sentir.  

Segundo o mesmo autor, o marco contrativo da época é 

estabelecido por dois pressupostos: de um lado o combate à doença, limpeza 

urbana, saneamento básico, ou seja, a higienização da cidade. Do outro, a 

tomada de providências para a construção de equipamentos como os teatros 

Majestic e o Teatro José de Alencar. Pavimentação das ruas, ajardimento das 

Praças tudo para o aformoseamento da urbe. Copiosamente seguindo o 

padrão europeu, principalmente da França.   

Todos esses cuidados foram em vão, pois as autoridades não 

cuidaram do principal protagonista da história que são as pessoas que estão 
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rodeadas por problemas sociais. Elas precisam de trabalho, de alimentação, 

educação. O resultado desse processo foi que a sociedade cearense sofreu um 

retrocesso. Sendo inadmissível, ou até insano comparar a realidade brasileira 

com a da Europa. 

Assim, o Centro Histórico de Fortaleza experimentou uma forte 

sucessão de mudanças. Com isso, veio à desvalorização e à formação de um 

novo grupo de frequentadores ao longo dos últimos anos. Conforme afirma 

Vilhaça (1998, p. 283), a partir dos anos 1970, os centros das maiores cidades 

brasileiras foram abandonados como local de comércio, serviços e lazer das 

classes mais abastadas, consolidando-se, ao mesmo passo, enquanto 

centralidade de comércio e serviços populares. Essa sequência de fatos vem 

seguida, em muitos casos, da promoção de um discurso de desprezo e estigma 

das áreas centrais. 

Aquilo que se chama ideologicamente de “decadência” do Centro é 
tão somente sua tomada pelas classes populares, justamente sua 
tomada pela maioria da população. Nessas condições, sendo o 
centro realmente da maioria, ele é o centro da cidade. 
(VILHAÇA, 1998, p. 283). 

Desde os anos 1980, o Centro concentra, em uma grande escala, 

ocupações desempenhadas pelas atividades da economia pobre, por 

intermédio da intensidade dos pequenos negócios, feiras populares e, 

principalmente, do comércio ambulante. Com o agravo da pobreza e o grau de 

insuficiência de suas infraestruturas e equipamentos teriam se transformado, 

segundo Silvia (1986, 2007b), o centro de Fortaleza em o centro da “periferia”. 

Percebemos que a população burguesa e os amplos setores da classe média 

têm suas necessidades de consumo supridas em sub-centros alternativos que 

dão lugar as atividades que antes eram desempenhadas na zona central. 

O que caracteriza o Centro como o verdadeiro centro da periferia é as 
suas praças, antes voltadas à animação e ao lazer da burguesia (...) 
hoje são convertidos em terminais de transporte coletivo (...) ou em 
mercados informais onde domina o comércio ambulante. 
(SILVIA, 1986, p.64). 

Para Silva Forte e Rodrigues (2004), a área central de Fortaleza 

tornou-se também ao longo dos anos local de compra e lazer dos moradores 

da periferia. Com a mudança das atividades políticas e comerciais para a zona 

leste, o Centro se transformou em “polo de consumo da periferia”. Segundo 
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esses pesquisadores, “[...] a maior parte de cerca de 100.000 pessoas por dia 

que anda pelas ruas da “área central” vem de bairros deficitários em termos de 

lojas, [...] poderes e setores públicos [...], atividades de lazer” (2004, p.248). 

A noção de centro para o qual convergem todos os trajetos como a 

mudar com o surgimento de outras centralidades, que se tornam concorrentes 

do centro inicial. A expansão das áreas urbanas levou o Centro a um processo 

de “deterioração” e “degradação” das edificações. 

Um dos logradouros que podemos citar como exemplo voltado à 

animação e ao lazer da burguesia, no final do século XIX e início do século XX, 

é a Praça dos Mártires (mais conhecida como Passeio Público) que conserva 

indícios de uma magnificência que, já há muito tempo declina, fazendo 

experimentar o peso dos anos e o grande valor histórico mesmo para quem 

não conhece. (Ponte, 2010). 

No século XIX, o Passeio Público foi palco da segregação social. 

Existiam alamedas que separavam a classe burguesa e as classes populares, 

embora fosse uma tendência não deixava de ser uma espécie de discriminação 

social. Essa praça passou por um tempo em que era considerada decadente e 

até mesmo designada como “praça das prostitutas”, tinha um estigma muito 

grande. Mas, em 2007, foi alvo da política de “requalificação” dos espaços 

públicos da cidade de Fortaleza. Foram desenvolvidas diversas atividades 

como feijoadas, piqueniques e outras atrações com o objetivo de atrair um 

novo público para a praça. 

Grande parte do tráfego diário de pessoas que desempenha alguma 

atividade, ou consome no Centro se dirige a um ponto bem comum, a Praça 

José de Alencar. Na atual conjuntura, os arredores dessa praça se fortalecem 

como a principal localização de comércio e consumo popular do Centro da 

cidade de Fortaleza. (Montenegro, 2011).   

Reportagens dos principais jornais veiculados na cidade retratam 

bem a realidade da praça marcada também por conflitos entre policiais e 

camelôs. O jornal Diário do Nordeste retrata a ocupação dos vendedores 

ambulantes como invasão, comparando a Praça a um formigueiro humano.  
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Quem tenta passar pelo logradouro têm dificuldades pela quantidade 
de vendedores ambulantes que concorrem cada centímetro da Praça 
para exposição de suas mercadorias chamando a atenção de sua 
clientela. As calçadas do entorno, em frente à Igreja do Patrocínio, 
Teatro José de Alencar e Centro de Especialidades Médicas (CENJA) 
também foram acometidas pelo ensenhoreamento por parte dos 
ambulantes (DIÁRIO DO NORDESTE, 02/12/2012). 

 

2.1 Praça José de Alencar: palco de complexidades 

 

A Praça José de Alencar está situada entre as ruas General 

Sampaio e 24 de Maio no Centro da cidade de Fortaleza no Ceará. O nome da 

praça é uma homenagem ao escritor cearense José de Alencar (1829-1877), o 

qual foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi 

um dos maiores representantes da corrente literária indianista. Destacou-se na 

carreira literária com a publicação do romance o “Guarani”. Foi escolhido por 

Machado de Assis para patrono da cadeira nº 23, da Academia Cearense de 

Letras. 

Defronte a Praça, encontramos o Teatro José de Alencar, local 

bastante frequentado principalmente pela elite cearense antigamente. 

Atualmente, os usuários do Teatro José de Alencar é diversificado, mas ainda 

existe uma parcela de frequentadores oriundos de segmentos mais abastados, 

os quais a maioria é apreciadora de eventos culturais. 

A edificação chama à atenção por sua arquitetura. Um dos maiores 

símbolos da cultura do Estado do Ceará, o Teatro recebe todos os meses 

atividades artísticas, estando na vida cultural de uma parcela de cearenses e 

sendo destino certo de visita para os turistas que passam por Fortaleza. Ao seu 

redor, encontramos a Igreja do Patrocínio, uma das mais antigas de Fortaleza, 

a qual foi erguida por causa de uma promessa para Nossa Senhora do 

Patrocínio. Promessa feita Alferes Luís de França Carvalho, em 1849, depois 

que este sofrera um tiro no joelho disparado por José Fortunato da Rocha 

(cabo da esquadra). Diante da eminência de perder a sua vida, Alferes Luís fez 

a seguinte promessa para nossa Senhora do Patrocínio: que se “escapasse” 

construiria uma igreja e a batizaria com o seu nome. No ano seguinte, no dia 

02 de fevereiro de 1950, já curado do ferimento, lançou a pedra fundamental da 

igreja. E, cinco anos depois a igreja estava pronta.  No entorno, também 
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encontramos o CENJA (Centro de Especialidades Médicas José de Alencar) e 

também lojas de roupas, calçados, bancas de revistas etc.  

Esse logradouro é bem conhecido porque é uma das praças mais 

antigas de Fortaleza e já possuiu o nome de Praça do Patrocínio e Marquês de 

Herval. Em 1929, foi erigida a estátua do escritor José de Alencar e após mais 

alguns anos recebeu o nome atual. Quando falamos em Praça José de 

Alencar, logo vem à memória o Centro de Pequenos Negócios conhecido 

popularmente como “Beco da poeira”. De acordo com Araújo e Júnior (2009), 

ambos da área de comunicação e semiótica: 

                                           É um exemplo da capacidade de autonomia criativa e 
de subversão da cultura dominante, à moda do “Beco” consiste 
basicamente na apropriação do que é consumido nas telenovelas da 
rede de televisão Globo: acessórios, roupas, cores, tendências, tudo 
é absorvido, reinventado e repassado ao freguês, que já vai ao 
“Beco” em busca desta moda, previamente conferida na televisão.  

                 Atualmente, o “Beco da poeira” deu lugar a uma construção 

gigantesca que é o METROFOR. Todos os micros empreendedores foram 

transferidos para outro espaço que também está situado no centro da cidade, 

mas precisamente na Avenida Imperador em Fortaleza.  

O Beco, saído das entranhas da diversidade de uma praça pulsante e 
viva como sempre fora a José de Alencar – que se reinventa e 
repovoa, apesar das tentativas higienistas das gestões municipais de 
varrer “vagabundos” e ambulantes. Herdou dela a avidez de quem 
precisa ganhar a vida a todo custo. (ARAÚJO e JÚNIOR, 2009, p.3). 

 

2.2 Descrevendo o cotidiano singular da Praça José de Alencar 

De acordo com Araújo e Júnior (2009), registrar o cotidiano de um 

espaço central, aqui nos referindo à Praça José de Alencar, comercialmente e 

popularmente muito conhecida da cidade, é praticamente entrevê-la em uma 

proporção menor, porém não menos dinâmica. 

Diante do majestoso Teatro José de Alencar e do seu projeto 

clássico encontra-se o núcleo da praça. O Teatro imponente é testemunha das 

várias histórias que passam por ali. Na Praça, que leva o nome do escritor 

cearense, encontramos árvores grandes que servem para refrescar o calor 

forte das pessoas que ali frequentam. Os seus jardins são quase 

imperceptíveis.  
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A Praça José de Alencar tem características singulares: o linguajar 

do povo: dos ambulantes, dos vendedores de lanches e CDs, dos engraxates e 

das prostitutas. Esses personagens fazem da Praça um palco de “existência da 

diversidade”.  

Mesquita (2012), em seu Blog Olhares da Praça, aborda a temática 

com o título Encontro e Desencontros, relatando que a Praça José de Alencar 

não é uma praça como as outras. Isso porque não há o cenário bucólico da 

natureza, nem a tranquilidade ou o canto dos pássaros. São pessoas se 

esbarrando, o gritar do vendedor, a “pregação” do evangelho que compõem o 

ambiente dinâmico do espaço. 

 Ela é diferente de outras Praças como o Passeio Público, com 

jardins floridos, árvores frondosas, lagos artificial, estátuas de deuses 

mitológicos e a visão privilegiada do mar. O espaço retomou as suas origens e 

virou ponto de encontro das elites, sendo passarela para o desfile de um 

elegante cenário de sociabilidade.     

À noite, a Praça José de Alencar fica tranquila, silenciosa, até esse 

silêncio ser quebrado por um pedido de ajuda por algum transeunte que foi 

vítima de assalto, os quais são constantes, principalmente, à noite, quando 

cessa a agitação do dia. Alguns moradores de rua são vistos transitando ou até 

mesmo deitados em algum banco da Praça. Também nos deparamos com 

jovens que frequentam boates, voltando para as suas casas, muitos deles, em 

estado de embriaguez visível, sendo carregados por algum colega. 

A sujeira deixada durante o dia dá muito trabalho aos garis da 

empresa de limpeza urbana – EMLURB, que rotineiramente limpam a praça. 

Durante a noite, as garotas de programa não são encontradas no logradouro. 

Deixando para os garis, o posto de personagens principais daquela Praça. 

Relatos de violência e de graves problemas fazem parte da rotina de 

quem trabalha, ou está de passagem pelo corre-corre dessa Praça. A 

reportagem abaixo exemplifica um dos casos que colaboram para que o 

logradouro seja marcado pela violência.  
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Um homem foi morto com um tiro na cabeça na manhã desta sexta-
feira, 16, na Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza”. Durante 
o fato, um idoso foi atingido por um dos disparos, que o feriu no 
braço. Ele foi encaminhado para o IJF-Centro e está fora de perigo 
(DIÁLOGOS POLÍTICOS, 16/11/2012). 
 

Ao se demorar na Praça, é perceptível o antagonismo que envolve 

os atores sociais. Para alguns, a Praça não passa de um espaço transitório, 

incaracterístico e efêmero. E, para uma grande parcela, significa um vício, 

diversão aliada à sobrevivência. Uma prova disso é a grande parcela de 

aposentados que passam o dia entretido nesse lugar.  Tal fato nos faz lembrar 

a forma como a Praça era marcada anos atrás: um ponto fixo de conversa 

jogada fora, servindo também como descanso e camarote para assistir aos 

encantadores shows de pessoas querendo vender os seus produtos. 
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3 AS DIFERENTES FACES E FASES DA PROSTITUIÇÃO: contextualizando 

um tema de pesquisa. 

3.1 Uma viagem ao passado, aos primórdios da prostituição. 

“As cortesãs, nos as temos para o prazer;  

as concubinas, para os cuidados de todos os dias;  

as esposas, para ter uma descendência legítima e uma fiel guardiã do lar.” 

 Demóstenes. 

 

 

Diante das diferentes percepções do que é e do que não é 

promíscuo, do que é socialmente errado, ou do que foi e do que não foi a 

prostituição, podemos afirmar que ela envolve uma relação dualista de 

concepções distintas do sagrado e do profano que avançou e avança até nossa 

atual conjuntura sócio histórico. Perpassando a compreensão e o julgo social 

até nos sufocar na necessidade de uma análise científica, empírica e 

diacrônica do fenômeno posto. 

A concepção de prostituição é comumente associada, quando da 

análise de sua proveniência, ao romantismo clássico e teológico da antiguidade 

e a polemização nos recortes cronológicos que se seguem.  

Segundo Meffesoli (2005), o sexo e a espiritualidade comungaram 

em benefício de um projeto social das comunidades da antiguidade. Citando 

ainda o referido sociólogo francês, a prostituição e a prostituta assumiria uma 

função primordial no cotidiano sagrado das comunidades antigas, tal seja: “ser 

tudo para todos”, darem-se ao conjunto integralmente (o que é característica 

fundamental de uma divindade e de seus representantes). 

O caráter religioso, isto é, mágico, que sempre andou ligado às 

relações sexuais, entre esses povos, levou-os a consagrarem templos aos 

deuses e deusas da fecundação. Como exemplo, temos as mulheres da 

Babilônia que eram chamadas a dar ao culto de Milita, oferecendo-se, pelo 

menos uma vez por ano, aos que visitavam o templo (dado que a poliandria e a 

promiscuidade eram a tradição, o restabelecimento dessa prática com fins 

religiosos mediante um donativo para o culto). Um vestígio dessa tradição 
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existe ainda hoje nas chamadas “festas de caridade”, em que damas da alta 

roda ou atrizes em evidência, põem em leilão um beijo a favor de obras 

beneficentes. Em festas juninas, esse fato se expressa por meio da conhecida 

“barraca do beijo”. 

Contudo, esse costume: a retribuição monetária de um prazer, 

embora com objetivos altruístas não é por ninguém considerado um ato de 

prostituição, nem aquelas que o praticam são vistas como prostitutas, visto o 

teor pejorativo e pernicioso que tal comportamento alcançaria na atualidade 

quando comparamos este aos conceitos mais usuais da prostituição: 

devassidão, vida desregrada, aviltamento, baixeza moral etc. 

A prática da prostituição, em seu sentido mais anacrônico e 

economicista, é a cristalização da promiscuidade com fins mercantilistas e, 

nesse sentido, o mercantilismo aproveitou-se dessa disposição natural, para 

fins comerciais, rodeando a prostituição de leis, de privilégios, de repressões 

de tabus, que visavam e visam proteger o negócio. Logo, a gênese histórica, 

segundo Jaime Brasil (2008), ainda nessa mesma perspectiva mercantil 

remonta a antiguidade grega. 

Na Grécia, as prostitutas vulgares eram escravas e tinham o nome 

de porné. A casa onde exerciam o seu comércio era o porneion, e os industriais 

que exploravam o negócio eram os pornoboskoi. Essas mulheres pagavam um 

tributo, pornokontelas, e dependiam da autoridade dos magistrados 

agoranomos, que vigiavam a sua maneira de proceder. Viviam em Atenas, num 

bairro reservado que tinha o nome de Cerâmico, aí fundou Sólon um porneion 

para “satisfazer as necessidades do povo”, sendo por isso muito louvado por 

seus aduladores. (BRASIL, 2008). 

Segundo o mesmo autor, existiam outras classes superiores de 

prostitutas, e essa classe era a das que exerciam as profissões de dançarinas, 

cantoras, tangedoras de instrumentos musicais. Eram as bacantes (culto a 

Baco), também chamadas etéreas aulétridas e dictéredas. Tomavam parte nas 

festas e banquetes e na retribuição pelos serviços da sua arte estava envolvida 

a da sua condescendência com seu anfitrião e seus convidados. Em regra, 

mulheres livres, entre elas, recrutavam-se as sacerdotisas de Diónisos e de 
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Vênus Cotito. A classe das hetairas, que se tem pretendido colocar como a de 

mais alto grau das prostitutas da Grécia, era constituída por mulheres livres, 

cultas e famosas, que recebiam em suas casas os políticos, os generais, os 

filósofos e os poetas, raras vezes, mantendo relações sexuais, simultâneas, 

com mais de um. 

A significação de hetaira é: companheira, amiga, amante. Eram 

lícitas e regulares as relações íntimas com elas. Na época brilhante da 

civilização grega, no templo de Sócrates, de Platão, de Demóstenes, as leis e 

os costumes permitiam aos cidadãos possuir três mulheres: a hetaira, 

especialmente para os prazeres do espírito; a palaca para a direção dos 

serviços domésticos; e a esposa, para a procriação dos filhos legítimos. As leis 

de Drácon sancionavam essas uniões a três, declarando livres os filhos delas, 

punindo as palacas e esposas que praticavam o adultério.  

A poligamia dos homens correspondia à poliandria das hetairas, ou 

melhor, uma “monogamia periódica sucessiva”. Havia duas classes de hetairas 

em Atenas e Corinto. A primeira compunha-se de mulheres letradas; e a 

segunda compreendia as mulheres que, pela sua beleza, sua graça ou os seus 

espíritos, tornavam-se as favoritas dos grandes, dos príncipes e dos reis. As 

primeiras não se vendiam às riquezas, o único desejo de se instruírem impelia-

as a colocarem-se acima da opinião e a preferirem a vida livre à vida obscura 

da casa. Escolhiam o homem que lhes convinha e viviam maritalmente com 

ele. As segundas, menos instruídas, mas não menos amáveis, procuravam a 

fortuna e tornavam-se as favoritas – as mulheres pela cabeça e pelo coração, - 

de homens ricos e poderosos. Um exemplo das primeiras - a sábia Aspásia, 

mulher de Péricles e sua inspiradora: das segundas - a famosa Laís, a quem 

em vida foi erguido um monumento com esta inscrição: “À benfeitora Laís o 

povo de Corinto agradecido”. 

 

3.2 Prostituição: sobrevivência aliada a estigmas 

Segundo Beauvoir (1980), paradoxalmente, as mulheres que 

exploram ao extremo sua feminilidade criam para si uma situação quase 

equivalente à de um homem, partindo desse sexo que as entrega como objeto, 

reencontram-se como sujeitos. Contudo, quando da prática sexual mediada 
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como uma relação de trabalho, o próprio conceito lúdico de feminilidade se 

perde diante do vazio psicológico produzido pela frieza do capital envolvido. 

Nesse sentido, a mulher deixa de ser uma provedora de sexualidade e 

feminilidade, não se reafirmando como sujeito, em seu sentido mais sublime, e 

transforma-se em mercadoria. “Entende-se por prostituição a atividade 

realizada por um indivíduo, regularmente, com um número indistinto de 

parceiros, mediante o pagamento em valores monetários ou outros valores.” 

(Delmanto, 1991). 

De acordo com Ceccarelli (2008, p.1), na troca de favores sexuais, 

que caracteriza a prostituição, elementos sentimentais, como o afeto deve estar 

ausente em pelo menos um dos protagonistas. Nessa profissão, tida como “a 

mais antiga do mundo”, na grande maioria das vezes, troca-se o sexo por 

dinheiro. Mas, podem-se cambiar relações sexuais por favores profissionais, 

informações, bens materiais e muitas outras coisas. Ainda que muitos homens 

se prostituam, historicamente a prostituição feminina é mais frequente que a 

masculina. 

Para Bacelar (1992), a prostituição é considerada um 

comportamento divergente, tendo sobre si um estigma, o que torna as 

prostitutas pessoas “estragadas”, “diminuídas” e “desacreditadas”. Nem todos 

os divergentes são estigmatizados, porém, divergência e estigma estão 

contidos na prostituição. A formulação estigmatizadora em torno da prostituição 

é uma construção ideológica para explicar a sua inferioridade e mostrar o 

perigo que ela representa. 

Concordando com o autor supramencionado, o estigma que está 

relacionado à prostituição de que essas mulheres vivem uma vida marginal e 

que elas representam em sua maneira de agir, algo tido amoral. Não passa de 

um conjunto de ideias criado pela sociedade para afastar a figura da prostituta 

dos meios sociais. Com essa prática, causam à prostituta a discriminação junto 

com o preconceito a essa categoria, que no decorrer de sua existência 

precisam desse trabalho por necessidade. E, algumas por escolha encontram 

na prostituição uma forma de vencer, também, o “machismo”, quebrando as 

regras da sociedade que estabelece para a mulher o papel de esposa e dona 

de casa, que se destina a viver para a família e o marido. 
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“Não há em cada mulher uma prostituta em potencial, mas a 
prostituição é a consequência da atitude feminina. Na medida de sua 
atração, uma mulher serve de alvo aos desejos dos homens. A 
menos que ela se esquive inteiramente, por um parti Pris de 
castidade, a questão é, em princípio, saber a que preço em que 
condições, ela cederá. Mas sempre preenchidas as condições ela se 
dá como um objeto. A prostituição propriamente dita não introduz 
senão a prática da venalidade” (BATAILE, 1987, p.86).  

Com frequência, muitas “meninas” se esquivam, de ser vista e 

possuída como objeto. Isso não quer dizer que estas mulheres não foram 

submetidas à apreciação, pelo contrário, às condições necessárias é que não 

foram alcançadas. A esquiva e a recusa servem para demarcar o seu valor. “O 

defeito da esquiva é a modéstia que lhe está logicamente subjacente (...) 

oferecer-se é a condição feminina fundamental, mas o primeiro movimento à 

proposição é acompanhado pelo fingimento de sua negação” (Bataille, 1987, 

p.86).  

De acordo com Bataille, a exposição se dá pelos adereços, cuidado  

com a beleza, até mesmo ao se desnudar, a  mulher está sendo avaliada por 

um homem como uma peça diferente particular que se oferece a exame, 

apreciação. Já na prostituição genuína, a proposta é de não existir fingimento, 

a prostituta foi considerada somente um objeto lascivo de prazer. A vida 

desregrada de algumas alimenta a esquiva de outras. Mas, essa astúcia é 

desconfigurada pela miséria acometida, encontrando na prostituição uma 

saída. Nessa hipótese, a prostituição é tida como algo que penaliza a mulher 

prostituta. 

A prostituição transformava-as em objetos do desejo masculino: 
esses objetos, pelo menos, anunciavam o instante em que, no 
abraço, não havia nada que não desaparecesse, não deixando 
subsistir senão a continuidade convulsiva. O primado do interesse na 
prostituição tardia, ou moderna, ocultou esse aspecto. 
(BATAILLE, 1987, p.87).  

Em verdade, encontrar-se ou reencontrar-se enquanto detentor de 

uma identidade própria e única na sociedade é um desafio posto e de grande 

proporção quando o indivíduo carrega um estigma marginal. Desde outrora até 

a atual conjuntura, certas práticas caminham sempre à margem do que o latu 

senso considera típico ou socialmente correto, principalmente, ao vestir-se em 

um “véu de vergonha” no contexto e exercício da prática de prostituição. É, 

sobretudo, um dilema, quando a aventura é tentar ser aceito coletivamente 
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como sujeito social, detentor de personalismo peculiar, direitos, deveres e 

virtudes no eterno embate entre o sagrado e o profano.  

Zaluar (1985, p.38) considera “a prostituição como sendo uma 

categoria excluída do conjunto de profissões, por ser, os indivíduos que a 

constituem, considerados como vagabundos ou criminosos”. Já Moraes (1995) 

define a prostituição como um grupo social que convive com o contexto da 

“malandragem”, e em segunda instância com o “mundo do crime”, portanto, 

seus praticantes acabam afastados não só economicamente, mas também 

eticamente, das categorias de “trabalhadores” ou, de outra forma, daquelas 

categorias consideradas produtivas. 

De acordo com Ceccarelli (2008, p.9), considera “se por um lado à 

prostituição traz a marca de um estigma relacionado a comportamento e 

práticas sexuais marginais, por outro lado, é justamente dessa marginalidade 

que ela tira a sua força.” O território de prazeres ilegítimos, que conta com a 

cumplicidade entre aqueles que o frequentam, permite ao homem viver 

fantasias sexuais inconfessáveis, sem se sentir ameaçado em sua identidade 

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

preservados nesse espaço. Uma maneira de compensar uma segurança ou 

frustração afetivo-sexuais.   

Para esses homens e mulheres, o desencadeamento de ações 

coletivas e autônomas significa ter que quebrar duplas barreiras nas suas 

histórias de vida: uma diz respeito a sua inserção na sociedade, condicionada 

por situações que desenvolvem no trabalho, no sentido de que é uma alusão 

às dominações relacionadas com seu cotidiano na prostituição. A segunda 

barreira a ser rompida começa com o desvio de papel sexual, que se refere 

também a todos os estereótipos produzidos socialmente e que as acompanha 

como algo que está sempre pronto a enunciar uma verdade sobre sua 

realidade. 

De acordo com Moraes (1995), a identidade da mulher que se 

prostitui é formada pela sociedade como uma classe abaixo do padrão que é 

exigido para a existência de um cotidiano harmonioso para os indivíduos, 

principalmente para as mulheres casadas que identificam na prostituta uma 
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ameaça à família. A prostituição, numa análise do senso comum é comumente 

identificada como uma anomalia da sociedade, algo que denigre o alicerce 

essencial desta, tal seja, a família. Porém, para a prostituição se faz necessário 

uma organização da categoria para a defesa dos seus direitos de que a maioria 

dessas mulheres encontra na prática da prostituição a única forma de obtenção 

do sustento de suas famílias. Pois, na maioria das vezes são chefes de família, 

abandonadas pelos parceiros e tem que dar conta de outro ser que depende de 

seu dinheiro para sobreviver. 

Além da organização da categoria para a garantia de seus direitos, a 

prostituta também precisa quebrar a barreira do estigma que ronda a sua 

profissão. De acordo com Goffman (1988), o estigma é compreendido como 

sinais corporais com os quais se procura evidenciar alguma coisa de 

extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os representa. Explica que 

os estigmas são marcas sociais construídas historicamente para a sujeição de 

indivíduos considerados fora do padrão de normalidade, definindo o conceito 

de estigma como “a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação 

social plena”. (Goffman, 1988, p.7).  

De acordo com o autor, os indivíduos estigmatizados têm a 

tendência a ter as mesmas crenças no que se refere à identidade imposta 

pelos “normais”. Para serem aceitos por aqueles que os exclui passam pelo 

processo de aceitação e buscam a transformação, tornando diferente o seu 

ego. 

Essa definição nos remete a uma reflexão: nós, ou seja, a sociedade 

não conseguiu lidar com as diferenças e nos tornamos vulneráveis e julgadores 

do comportamento humano. E a regra geral é excluir tudo aquilo que é 

diferente a nós. Construímos a identidade social das pessoas que estão em 

nossa volta a partir de representações que temos e dos preconceitos que 

possuímos. Resultando em um oposto entre a identidade social real e as 

identidades “virtuais” que criamos.  
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3.3 A prostituição no nosso tempo 

O termo prostituição é bastante intricado, abrange vários aspectos 

políticos, sociais, morais de uma determinada cultura. Não pode ser negado 

que o fenômeno da prostituição ao longo dos anos passa por distintas 

mudanças, que envolve classes e pessoas que estão contidas nela. Na 

contemporaneidade a prostituição tem uma cicatriz de rebaixamento. 

O significado social da prostituição não é imutável ou trans-histórico. 
Ao contrário, ele se modifica de acordo com o contexto sóciohistórico, 
cultural, politico e econômico, os quais mediam e dão significado à 
prostituição (TEIXEIRA RODRIGUES, 2009, p.44).  

Elias (1994) ressalta que na cidade medieval, apesar de a situação 

social das mulheres que se prostituiam fosse assinalada pela falta de apreço, 

elas desfrutavam de direitos e obrigações como as demais categorias 

profissionais. Naquele período, ao contrário, tinham “um lugar próprio e bem 

definido na vida pública” e eram assunto que os adultos tratavam livremente 

com as crianças. (Elias, 1994, p.177). Foi no “processo de civilização dos 

costumes” (Elias, 1994, p.177), que a convivência com as prostitutas que, 

antes era expresso formalmente, manifestou-se, do mesmo modo um assunto 

proibido de ser comentado em público a não ser em ambientes pré-

estabelecidos, via de regra, frequentados por homens adultos. 

Foi nesse contexto que se manifestou a coerção por maior cautela e 

se passou a reclamar maior prudência e o sentimento de vergonha foi 

despertado. E nesse novo cenário, a prostituição e a prostituta foram afastadas 

com desdém ao “fundo da cena”, condição social prevalece ainda na 

contemporaneidade. 

Bataille (1987) desconceitua a tese segundo a qual as primeiras 

prostitutas desconheciam o sentimento de vergonha, diferentemente das 

prostitutas modernas. Em sua opinião, essa distinção é sobrecarregada de 

equívocos, já que o respeito à “prostituta sagrada” estava atrelado com 

frequência a certa cautela no comportamento, contrariamente as prostitutas 

modernas, imersas na vergonha, empenham-se em ostentar cinicamente nele 

e dela se vangloriam. A vergonha, autêntica ou representada, permite à mulher 
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conciliar com o interdito e é desejado pelos homens que, por meio dela se dê a 

informação da violação, transgressão. 

Simmel (1993) recorda por intermédio dos escritos de Heródoto a 

falta de qualquer condenação moral na antiguidade às moças que se ofereciam 

por dinheiro. Isso é justificado pelo fato de que naquele período o dinheiro não 

era o principal meio de troca e nem as mulheres eram tão individualizadas. 

Para o autor, exclusivamente. 

[...] em condições mais evoluídas, como as nossas, onde o dinheiro 
torna-se mais impessoal por podermos comprar cada vez mais coisas 
com ele, enquanto os humanos, por sua vez, tornam-se cada vez 
mais pessoas, a aquisição desse bem tão íntimo mediante moeda 
parece cada vez mais indigna. (SIMMEL, 1993, p.5-6).    

Apesar de todas as transformações ocorridas em termos da moral 

sexual, como revela Andrade (1998), a objeção à prostituição explicada em 

diferentes situações ao longo dos últimos séculos é real ainda em nossos dias.  

Segundo Marlene Teixeira (2009), essas mulheres que põem à 

venda os seus serviços sexuais como mercadoria, chocam e ferem nosso eu-

idealista. Ferem não pelo negócio que fazem, mas pela fragilidade que se 

revela nos nossos princípios éticos e pelos inquestionáveis desejos que 

afloram. “Seduzem-nos e provocam nossa masculinidade (...) o impacto inicial 

atordoa como um flash (...) seus olhares são como lâminas afiadas que cortam 

qualquer barreira ideológica e intelectual. Despem-no e tocam os nossos 

instintos mais básicos de busca de satisfação” (Teixeira Rodrigues, 2009, 

p.32). 

Esse imaginário social sobre a prostituição marcado pela objeção se 

revelou como um dos principais impulsionadores dos conflitos ocorridos entre 

segmentos da sociedade e as prostitutas. Ainda segundo a socióloga Marlene 

Teixeira, a prostituição é de fato percebida como um mal na sociedade. É 

inevitável a percepção da mulher prostituta como pessoas inseparadamente 

más, retirando-as da condição de vítimas transfigurando-as em rés. Vítimas 

poluídas e abjetas impugnadas moralmente, excluídas do universo de cidadãos 

portadores de direitos.  
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3.4 A prostituição intrínseca à desigualdade e à questão social 

Segundo Castel, 1998 “a questão social” pode ser definida como 

uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de 

sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. Ela é uma incitação à luta 

que propõe questões a serem examinadas por levantar questionamentos em 

uma sociedade que existe como um conjunto ligado de relações recíprocas. 

Todas as peculiaridades de misérias do mundo: o desempregado de 

longa duração, o sem emprego fixo, isso inclui a mulher prostituta, o jovem da 

periferia, o sem domicilio etc., vem sendo aos poucos definido pela exclusão, 

ou seja, são esses os excluídos ou de acordo com Castel “os sobrantes”. A 

questão da exclusão torna-se então a “questão social por excelência” (Castel, 

2008, p.22).  A exclusão verdadeiramente se realiza pelo modo de ser ou estar 

de pessoas que se deparam no exterior das circunferências penetrante das 

trocas sociais. 

Segundo Castel, não se nasce excluído, não se esteve sempre 

excluído, a não ser que se trate de um caso muito particular. Os excluídos 

aglomeram-se em locais com contornos e vizinhanças que se caracterizam 

pela falta de trabalho e pela isolação social. Na maioria dos casos “os 

excluídos” é de fato um desfiliado, cuja trajetória é feita de uma série de 

rupturas em relação a estado de equilíbrio anteriores mais ou menos estáveis 

(Castel, 2008, p.28). 

De fato, a conjuntura os tornou inválidos. A marginalização se deu a 

partir da nova forma de regras do jogo social e econômico. Esse sinistro é 

originado pelas novas exigências tais como: competitividade, concorrência, 

redução de oportunidades de emprego. Todo esse cenário faz com que não 

tenha lugar para todos no corpo social ao qual nos conformamos em viver. 

Possivelmente, o quietismo seja a causa da coesão e questionamento pelo 

conjunto da sociedade em privilegiar a temática da exclusão social levando à 

questão social a ser tratada. 

Escolher, intervir no que é periférico. É no coração da condição 

salarial que aparecem as fissuras que são responsáveis pela “exclusão”, é 
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sobre as regulações do trabalho e dos sistemas de proteção ligados ao 

trabalho que seria preciso intervir para “lutar contra a exclusão” (Castel, 2008, 

p.40). 

Sob várias organizações, a exclusão social tem um aspecto comum. 
Ela torna obrigatório um caráter exclusivo que descansa sobre 
regulamentações que movimenta o conjunto de mecanismos 
especializados se completando por meio de rituais.  A exclusão não é 
arbitrária e nem acidental, emana de uma ordem de razões 
proclamadas. Ousar-se-ia dizer que ela é “justificada”, se 
entendermos por isso que repousa sobre julgamentos e passa por 
procedimentos cuja legitimidade é atestada e reconhecida 
(CASTEL, 2008, p.45).  

A exclusão, em suas várias facetas (decisivas; favorável a uma das 

partes; passageira) tem a mesma intenção de concluir e provir desfechos 

reproduzindo um verdadeiro grau de distinção entre os grupos envolvidos. É 

um modo de discriminação negativa e que está sujeita a ordem rigorosa do 

organismo social. 

De acordo com Castel (2008, p.51-52), “o risco de exclusão não é 

um fantasma, mas tentar conjurá-lo exige vigilância”. Três cuidados devem ser 

tomados. Primeiramente, não chamar de exclusão qualquer disfunção social, 

mas distinguir cuidadosamente os processos de exclusão dos conjuntos dos 

componentes que constituem, hoje, a questão social na sua globalidade. Em 

segundo lugar, em se tratando de intervir em populações como as mais 

vulneráveis, esforçar-se para que as medidas de discriminação positiva, que 

são, sem dúvida, indispensáveis, não se degradem em status de execução. 

Essa tarefa extremamente difícil coloca a questão da eficácia das políticas de 

inserção, pois é sobre o sucesso de práticas de inserção que se coloca a 

possibilidade para as populações em dificuldade, de integração ao regime 

comum. Em terceiro lugar, lembrar-se de que a “luta contra a exclusão” é 

levada também e, sobretudo, em fatores de desregulação da sociedade 

salarial, no coração mesmo dos processos da produção e da distribuição das 

riquezas sociais. 
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4 A “FACHADA DE VIDRO”: o cotidiano das prostitutas da Praça José de 

Alencar 

As prostitutas da Praça José de Alencar se apresentam em um jogo 

social, no qual encobrem suas astúcias, mas não estão livres da questão social 

fragmentada em problemas como exclusão, desigualdade social, 

analfabetismo, falta de estrutura familiar, violência. Todos esses problemas 

estão inseridos no cotidiano dessas mulheres que trabalham como o comércio 

sexual em troca de dinheiro. Elas carregam sobre si o estigma de prostituta 

como um fardo pesado, que afeta toda a sua vida social. 

A questão social é uma dificuldade de ordem racional que se 

fundamenta em uma sociedade. Essa sociedade submete-se a provas morais, 

ao enigma de sua coesão tentando exorcizar o risco de sua fratura. E esse 

desafio põe em questão a capacidade de uma sociedade existir como um 

conjunto ligado por relações que dependam reciprocamente uma das outras 

(CASTEL, 1998).  

O seu fardo é representado como o que desejamos negar, esconder, 

cuspir fora, esquecer, apagar. Tão comportamento vil, desqualificado, imundo 

tem o ar de quem se divorciou da razão, e vira um signo do mal, ou pior, ainda, 

um lixo humano, reduzindo-se a um dejeto de si mesmo.  

Depois de um tempo abismada naquele contexto, exercendo a  

função de Guarda Municipal na Praça José de Alencar, privada e perturbada de 

espírito causada pela incerteza, pois ainda não possuía fundamentação teórica 

para entender aquele comportamento que causava em mim um sentimento 

enigmático, pois, além do papel de guarda municipal, durante a pesquisa 

também se encontrava a pesquisadora e futura assistente social. Como que 

regressando de um mergulho incônscio, compreendo nas atitudes das garotas 

de programa uma fachada, máscara, uma atuação encenada por estas, algo 

que as separavam transversalmente da sua vida real.  

Segundo Goffman (2005), a fachada é uma forma de representação 

do “eu” e resulta de um conjunto de interações, é um tipo de reputação que a 

pessoa procura manter. Por meio de uma fachada, o indivíduo passa um 
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período caracterizado na presença contínua diante de um grupo particular de 

observadores e procura definir a situação para aqueles que observam a 

representação. A concepção, assim denominada para a pesquisa, de   

“fachada de vidro” demonstra a fragilidade dessa prática e da própria fachada. 

Percebemos que a fachada da prostituição por opção era apenas uma forma 

de proteção. 

Uma representação falsa pode ser identificada. Como membros de 

uma plateia, é natural sentirmos que a impressão que o ator procura dar pode 

ser verdadeira ou falsa, genuína ou ilegítima. Quando pensamos no sujeito que 

apresenta uma fachada falsa, pensamos na discrepância entre as aparências 

alimentadas e a “realidade”  (Goffman, 2005, p.60). 

Nessa fachada social, como a prostituição é uma prática 

discriminada, as conversas entre as “meninas” eram sempre em uma fala 

entonada, chamando à atenção dos guardas municipais ali presentes e dos 

transeuntes que passavam naquele momento. Elas queriam que todos 

tivessem a ideia de que elas gozavam de uma vida tranquila, prostituindo-se 

por escolha e não por necessidade, com retornos financeiros, suprindo as suas 

necessidades e garantindo uma vida estruturada. 

A fachada pessoal, de acordo com Goffman (2005), é composta por 

itens vestuário, sexo, idade e características raciais, altura e aparência, atitude, 

padrões de linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas 

semelhantes. Nas conversas, ao detalhar os programas realizados, sempre se 

envaideciam, soando como uma estratégia para demonstrar o ápice da sua 

“performance” sexual, propiciando a realização de todas as fantasias sexuais 

de seus clientes, tendo como retorno a fidelização desse homem por seus 

serviço. Como pode ser visto nos trechos coletados durante conversas 

informais com as garotas de programa, enquanto trabalhava como guarda 

municipal: 

Mulher, já comprei uma moto e agora estou pagando um carro! Só 
com o dinheiro aqui da Praça. Eu tenho culpa se eu faço gostosinho e 
sou bem acochadinha? O home fica louco, só quer fazer programa 
comigo. Tenho meus cliente fixo! 
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Como pesquisadora, cheguemos aos seguintes resultados depois 

das entrevistas com as garotas de programa da Praça José de Alencar. Essa  

fachada interpretada pelas prostitutas reproduz uma vida de frustrações 

transfigurada antagonicamente. De um lado, encontramos uma mulher 

realizada, feliz, desejada por todos os homens. Do outro, uma mulher 

devastada economicamente, maltratada pelo seu pasmoso destino. 

Percebemos que as diferenças entre o que foi falado, insinuado e o que 

realmente se passa, ou passou, na vida delas são formas estratégicas das 

“meninas” lhe darem com os fatores que contribuem para o estigma de 

prostituta. 

“Na experiência do duplo monstruoso, as diferenças não são 
abolidas, mas embaralhadas e misturadas”. “Todos os duplos são 
intercambiáveis, sem que sua identidade seja formalmente 
desconhecida.” (GIRARD, 1990, p.2001, apud SALES, 2011). 

 Tanto nos depoimentos colhidos como nas conversas informais 

que tivemos a oportunidade de coletar com essas mulheres é que vem à tona a 

realidade vivenciada por elas: as dificuldades enfrentadas, a angústia de 

conviver diariamente com o preconceito, a discriminação e a privação dos 

mínimos sociais que emergem na labuta rotineira. Metaforicamente, as 

profissionais do sexo têm que “matar um leão por dia”. Lembramos, então, da 

frase “na prática, a teoria é outra”, de Cláudia Mônica dos Santos.  

Entre as características do perfil das “meninas”, os traços comuns ou 

que se repetem são;  a falta de escolaridade e a fragilidade dos vínculos 

familiares. Enfim, as privações e a pobreza que, segundo Doyal e Gough 

(1991) apud Pereira (2007), têm suas regras definidas: a privação social, 

fenômeno relativo que varia através do tempo e depende da situação social em 

que se processa e que se caracteriza pelas necessidades não atendidas, e a 

pobreza como a ausência de recursos materiais ou monetários para satisfazer 

as necessidades. 

Não é por acaso que as necessidades têm sido frequentemente 
definidas tomando-se como referência obrigações, formas de 
associações e costumes partilhados pelos membros de uma dada 
sociedade, em um contexto variável de privação e pobreza 
(PEREIRA, 2007, p.49). 
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Preferimos trocar todos os nomes das participantes deste estudo. 

Esse fato se deu, essencialmente, porque algumas mulheres temiam ser 

identificadas por pessoas não desejáveis.  

4.1 Karla (44 anos) 

Karla aparenta ser mais velha que a sua idade. Tem uma aparência 

sofrida. É loira, normalmente, vestia calça jeans e uma blusa curta. Quando 

nos  apresentamos, ela não hesitou em concordar, foi logo puxando um 

banquinho de plástico e pedindo para nos sentar. Atualmente, Karla está 

vendendo água, refrigerantes e cervejas na Praça, mas não deixou de fazer 

programas. Esse fato mostra a vontade que Karla tem de ganhar dinheiro 

exercendo outras práticas, mas como o retorno financeiro é pequeno essa 

mulher não abandonou de vez a prática da prostituição.  

Durante a entrevista, ela não estava sozinha. Em outro banquinho 

estava uma moça chamada Aline tomando cerveja. Ela também faz programas, 

mas não quis ser entrevistada. Ela chamou bastante à atenção ao deixar nítido 

a insatisfação e a amargura de sua vida: Eu não quero falar nada! Falar o quê? 

Que eu não tenho pai, mãe, família, ninguém por mim. Que eu vivo me 

prostituindo e bebendo aqui na praça! Quero não.  

Neste momento, a sensibilidade nos tocou com a situação de vida 

dela, pois percebemos a falta de estrutura familiar que está em torno dessa 

mulher prostituta. Ela não concordou que a entrevista fosse gravada. 

Precisamos escrever todos os detalhes de uma conversa que foi bem 

estendida. Houve momentos de apreensão, pois Karla  dividia a sua atenção 

com a pesquisadora e seus clientes, que muitas vezes ficavam prestando 

atenção na conversa e a incomodava também. 

O seu olhar me passava  certa melancolia. Pensativa a mulher ia 

voltando ao passado. Ao perguntar o seu nome, Karla fez questão de escrever 

em um pedaço de papel e me fez o seguinte pedido: Quando você lê rasgue, 

por favor, demonstrando o quanto ela preza pelo anonimato. 

Filha de pais separados, o seu pai mora em Redenção, Ceará, e a 

sua mãe no Rio de Janeiro. Estudou até a 7ª série e gostaria de ter feito pelo 
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menos o primeiro ano. Moradora do bairro Bonsucesso, tem dois filhos que não 

vivem com ela, um mora sozinho e o outro com a irmã dela. Ao lembrar que é 

separada, demonstra raiva: desde que peguei ele com uma rapariga, que eu 

não quis mais conversa. Mais uma vez, a  fragilidade dos vínculos familiares 

aparece na fala das personagens sociais. 

Durante a conversa percebemos que dois episódios na trajetória de 

vida dela influenciaram para a forma que ela vive hoje. O primeiro foi um abuso 

sexual sofrido aos 13 anos, o agressor do estupro foi o seu próprio irmão.  

Antes de relatar o episódio, sempre deixava transparecer que por trás da sua 

história mal sucedida de vida existia um culpado. É por causa do que ele fez 

que eu vivo assim, não quis nada com nada, sou diferente da família. Eu tenho 

ódio do meu irmão, Deus me perdoe, mas eu vou morrer com essa mágoa. E 

me contou detalhes do que aconteceu. 

Eu tinha ódio de homem, com 20 anos foi que conheci (que fez sexo 
por apetite), eles não podiam olhar para mim, eu era uma moça 
bonita muito diferente do que sou hoje, eu perguntava logo: o que é 
monstro? E na primeira vez que eu fiquei com um peguei logo um 
bucho. 

Segundo Luna Sales (2011), existe uma distinção entre o programa 

e o sexo por “apetite”, o que diferencia o sexo comercial do seu oposto é a 

ritualização e a formalidade dele. Essa formalidade permite a denominação do 

sexo comercializável, diferente do sexo acessível que está em face do desejo 

próprio. 

O segundo episódio foi à morte de sua tia. Durante a conversa ela 

deixou transparecer muito carinho pela sua tia. Ela afirmou que veio a sofrer 

mais depois que ela faleceu. Para ela, a tia era como um “porto seguro”, 

dependia tanto financeiramente, como emocionalmente. Por não ter dado valor 

aos estudos e outros fatos também que influenciaram a sua vida hoje, ela faz 

programa na Praça José de Alencar, não porque gosta, mas porque precisa. 

Eu tenho é nojo oh, vida sem graça é essa aqui. Eu não sei como é 
que as pessoas se acostumam. 

Faz em média de três a cinco programas por dia, mas em alguns 

dias não faz nenhum. A maioria de seus clientes é idosa, e tem clientes fixos. 

Cobra por programa quarenta a cinquenta reais, por menos, ela não vai. Ganha 
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por mês uma média de oitocentos reais e afirma que não dá para quase nada. 

Frequenta o Motel São Paulo e o vinte e horas, os dois ficam nas imediações 

da Praça José de Alencar. As suas amizades na praça são escolhidas a “dedo” 

e gosta sempre de ficar no mesmo lugar. 

Karla considera a prostituição uma profissão “zero” e define um 

emprego bom como aquele em que a pessoa estuda e vai colher os frutos 

daquele estudo. Ela se sente uma pessoa inferior, mas, ao mesmo tempo, 

pensa ser uma ignorância esse pensamento. Ela declara que o que mais queria 

da vida era somente um emprego, que não se vendesse para ninguém, e levar 

o seu dinheiro para casa, viver do seu suor. Ela não quer nada além do que 

qualquer cidadão quer os seus direitos respeitados. Karla compara a Praça 

José de Alencar a uma mãe: às vezes bate, mas ajuda muito, pois é de lá que 

ela come, bebe e paga as suas contas. 

 4.2  Elda (44 anos) 

Elda é solteira, tem 46 anos, reside no bairro da Aerolândia. Morena, 

de estatura mediana, simpática, mas um pouco desconfiada. Ao ser convidada 

a responder às perguntas, hesitou que fosse gravada perguntando o porquê da 

gravação se ela já estava contando a vida dela diretamente para a 

pesquisadora. Antes da entrevista, foi preciso ler todas as perguntas para 

posteriormente ela aceitar. 

Mãe de três filhos, todos do mesmo pai. Em todos os momentos, 

Elda se explica dizendo que tinha a preocupação de deixar bem claro que não 

estava se prostituindo porque queria e, sim, porque a necessidade a obrigava. 

Por ser a pesquisadora loira, em sua fala Elda caracterizou-a de “loirinha,” 

dizendo: não é porque eu quero não loirinha, se referindo ao fato de se 

prostituir. 

Desde a infância, sua vida foi muito difícil. Não teve a oportunidade 

de estudar, fato que recaiu sobre ela de forma muito negativa e que até hoje, 

ela afirma, paga o “preço” desse descaso. É analfabeta: sou analfabeta de pai 

e mãe mal sei assinar o meu nome. Neste momento, ela baixa a cabeça 

demostrando vergonha. 
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Sua infância foi marcada por perda e privações de direitos. A mãe 

faleceu quando ela tinha 10 anos. A família ficou sob os cuidados de seu pai. 

Meu pai não ligava pra gente estudar. O meu pai não me dava nada. Ele era 

daquele homem ignorante do interior. 

Ela começou a trabalhar com 13 anos em “casa de família”. A minha 

mãe lavava roupa pra uma família muito rica que morava na Aldeota. Quando 

ela estava doente pediu para que sua patroa ficasse comigo no caso dela 

morrer, e assim foi feito. Depois da morte dela, Elda passou a morar com eles, 

mas como empregada. Segundo ela, mal eles me pagavam. 

É muito comum pessoas de maior poder aquisitivo apadrinhar 

garotas, principalmente, do interior do Estado para cuidar de seus filhos e da 

casa e, normalmente, o pagamento é a estada e a alimentação. Ela denomina 

a prostituição como uma loucura: Eu nem sei que loucura foi essa de me 

prostituir, foi à necessidade, mas eu não gosto. Eu peço a Deus todo dia pra 

arranjar um emprego pra mim. 

Elda faz entre três e quatro programas diariamente. A maior parte de 

seus clientes são idosos. Alguns clientes fixos. Cobra de quarenta a cinquenta 

reais por programa e frequenta, na maioria das vezes, o Motel 24 horas.  

O seu relacionamento com as outras “meninas” é bom. Ela gosta de 

ficar andando na praça, mas sempre sozinha. Ela considera a sua ocupação 

menos importante do que as outras: Eu queria trabalhar mesmo era de 

vendedora em uma loja, mas eu não sei nem ler, sou burra. 

Ela se sente diferente das outras mulheres, é o que confessa: 

Às vezes as mulheres passam soltando piada fica falando: essas 
mulheres deviam ir atrás de um emprego, duvido que queiram lavar 
uma trouxa de roupa. Só que a gente não tá aqui, porque quer não. 
Esse povo não sabe nem da nossa vida ai fica falando besteira. Eu 
me sinto envergonhada disso. Os meus filhos me pede é muito pra eu 
deixar de fazer isso. Eles têm vergonha dos amigos, também quem é 
que não tem? Não é mesmo?. Essa Praça representa pra mim uma 
aventura, algo passageiro. Eu acredito nisso! 

Durante todo o relato de vida de Elda é forte o desejo dela de mudar 

de vida. A fragilidade dos vínculos familiares, aliada à necessidade de 
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sobrevivência, ou seja, as refrações da questão social contribuíram para a 

entrada de Elda na prostituição.  

4.3 Rosângela (42 anos) 

Rosângela tem 42 anos, sua aparência denuncia o sofrimento vivido 

durante a sua vida. É muito agitada, fala alto. Mora de aluguel no Centro da 

cidade. Solteira, afirma: nunca teve sorte com homem. Tem um filho de 20 

anos que mora com o pai dele. Estudou até a 4ª série e depois precisou 

trabalhar. 

Começou a trabalhar muito cedo aos 12 anos em “casa de família”. 

Tinha um bom relacionamento com seus pais, até a sua mãe falecer, quando 

tinha 14 anos.  

Meu pai arranjou uma mulher que me maltratava, e aí eu fugi de 
casa, ai passei muita dificuldade. Ave Maria, sofri muito”. Comecei a 
usar “crack”, tive um problema muito sério no meu pulmão, quase que 
morro. Fiquei só a grade. Mas, graças a Deus não uso mais, passei 
seis meses internada, me tratando, para deixar o vício. 

Sobre a prática de prostituição, os programas e os rendimentos 

conquistados, Rosângela comenta: 

Comecei a fazer programa aqui na praça por necessidade, não sabia 
fazer nada mesmo. Nessas „casas de família‟ a gente trabalha é 
muito e não ganha nada, e ainda é humilhada. Humilhação por 
humilhação, eu prefiro ficar é aqui na praça. De primeiro, aqui era 
muito bom, eu fazia muitos programas, também eu era bem mais 
nova.  Hoje já estou velha, doente, você me vê assim com esse 
corpo, mais eu vivo doente. Os homens preferem as mais novas. 
Hoje em dia faço dois ou três programas, tem dia que não faço é 
nenhum. Por mês, tiro duzentos a trezentos reais, se estiver bom. Às 
vezes, não dá nem pra pagar o aluguel direito. Os meus clientes a 
maioria são homens mais velhos. Tenho um cliente fixo que todo 
domingo ele vem. Cobro de vinte a trinta reais. Frequento o Motel 24 
horas da Rua 24 de maio, o valor do quarto é dez reais, o cliente é 
quem paga. 

Sobre a relação com as outras companheiras e o que a prostituição 

significa para ela, Rosângela comenta: 

O meu relacionamento com as outras “meninas” é bom, não procuro 
brigas com ninguém. Sempre fico no mesmo banco, aqui mesmo 
perto da Aurilene (se referindo a uma senhora que vende chá e café 
na praça). Tem algumas meninas aqui que faz coisas erradas, não 
gosto muito de me misturar não. 
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Eu não me sinto bem trabalhando aqui, quando eu vejo as pessoas 
conhecidas eu me escondo, mas, às vezes não dá certo. Um dia 
desse meu irmão me viu aqui e perguntou o que é que eu estava 
fazendo aqui, eu inventei uma desculpa disse que estava vendendo 
chá e café, mas ele ficou de „orelha em pé‟. Ninguém da minha 
família me ajuda, não quer saber de nada da minha vida, só que 
descobrisse o que eu faço, num instante vinha dizer besteira. Eu acho 
essa profissão muito devagar, o bom mesmo era se eu tivesse 
estudado, eu poderia ter arranjado um emprego como zeladora em 
uma empresa grande, ter assinado minha carteira, aí ia ser bom. Me 
sinto inferior as outras mulheres que não trabalham fazendo isso. 
Quero sair dessa vida, eu estou pensando é em estudar pra ter um 
trabalho tranquilo, já estou caindo os pedaços. 

Para Rosângela, a Praça José de Alencar é como uma mãe, pois é 

daquele lugar que a mesma “tira a comida”. Descreve a praça como um local 

agitado, no qual “tudo que se bota, vende”, e fica feliz pelas amizades que 

estabeleceu ao longo dos anos. 

É perceptível a baixa autoestima de Rosângela e a sua amargura de 

estar ficando “velha” e ainda precisar se prostituir para sobreviver. Quando ela 

fala que está pensando em estudar para sair dessa vida, não demostrou  

firmeza na afirmação, percebemos que esse desejo não será concretizado. 

Segundo Beauvoir, (1990, p.182). “Uma vida sensata produz uma bela velhice. 

No caso de Rosângela, as refrações da questão social junto das injustiças 

sociais lhe tiraram esse direito”. 

4.4 Simone (38 anos) 

Simone tem 38 anos, é conhecida como “morena com cabelos 

encaracolados”. O seu apelido faz jus a sua cor da pele. Reside no bairro 

Genibaú, em Fortaleza. É solteira, tem três filhos das seguintes idades: vinte, 

dezenove e quinze anos, dois homens e uma mulher, de pais diferentes. Todos 

os três moram com ela. 

Segundo ela, na sua vida tudo aconteceu muito rápido. Precisou 

trabalhar cedo, foi mãe cedo e diz: Não quero mais homem na minha vida, só 

dá é dor de cabeça. Bicho vei ciumento, além de tudo não quer ajudar em 

nada. Agora é só tico tico no fubá e cada um pro seu lado. Não serve pra nada 

mesmo. 

Afirma que sofreu na pele o mesmo que sua mãe sofreu, foi 

abandonada por seu companheiro e demostra falta de confiança nos homens. 
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Simone estudou até a 4º série e não conheceu o seu pai. Sua mãe a criou 

sozinha. Minha mãe é uma sofredora, mas também muito guerreira. A gente 

passou muita dificuldade. 

Começou a trabalhar com 12 anos também em “casa de família”. 

Essas dondocas explora muito a gente pensa que é só porque tem dinheiro 

pode humilhar nós. Eu trabalhava igual a um burro de carga. 

Começou a fazer ponto na Praça José de Alencar por necessidade.  

Eu precisava me virar. Minha mãe, coitada, não tinha nem onde cair 
morta, porque viva a gente caí em qualquer lugar. Hoje em dia é que 
eu preciso mesmo por causa dos meninos. A mais nova está fazendo 
um curso e é eu que pago. Eu quero que eles seja gente na vida. Não 
quero que eles passem pelo que eu passei e passo, por isso eu me 
sacrifico fazendo programa. 

Simone cobra trinta reais por programa e o motel fica por conta do 

cliente que paga dez reais pelo quarto. A maioria de seus clientes é de homens 

mais idosos. Tem clientes fixos, os quais ela chama de amigos. Os meus 

amigos me ajudam muito, porque tem dia que o negócio aqui é fraco. Em 

média, faz de quatro a cinco programas por dia. De primeiro o negócio era bom 

por aqui, mas agora tá fraco igual a caldo de bila. Eu já chegue a fazer até dez 

programas por dia. 

Sua relação com as meninas é tranquila. Fica sempre em uma 

árvore no canto direito da praça. Não gosto muito de enxame não. Respeito 

todo mundo, só não quero que mexam comigo.  

Ela não gosta de fazer programa, gostaria de exercer outra 

profissão, diz ela:  

Eu queria mesmo era trabalhar de outra coisa. Mas, eu não tenho 
estudo. Estou esperando a minha filha terminar esse curso pra ela 
começar a trabalhar e me ajudar. Esses homens são iguais a canibais 
quando vão fazer programa com a gente eles querem é estraçalhar a 
gente todinha! E eu já estou ficando velha, ô coisa triste é uma puta 
velha. 

Ela considera o que faz não como algo negativo e sim vergonhoso.  

Sente vergonha do que faz e, como outras, mantém o anonimato.  
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Eu tenho vergonha do que faço. Onde eu moro ninguém sabe que eu 
faço isso. Nem meus filhos sabem, eles ficam me perguntando como 
eu ganho dinheiro, aí eu respondo: pra que vocês querem saber, não 
estão comendo e bebendo? Então, fique na sua. Eu me sinto normal, 
só tenho vergonha mesmo, não tô matando nem roubando ninguém. 

Como as outras “meninas”, Simone também considera a Praça José 

de Alencar como uma mãe, e afirma: É daqui que eu tiro o meu sustento e dos 

meus filhos e pago as contas.  

Simone é mais uma vítima da desigualdade social e do desajuste 

familiar. Precisou trabalhar muito cedo e, por isso, parou de estudar. Isso 

resultou na sua desqualificação profissional e na falta de opção por uma 

carreira que realmente a completasse como ser humano. Encontrou na 

prostituição uma forma de ganhar dinheiro rápido e arcar com as suas 

despesas mais urgentes, tanto suas como as de seus filhos. Mas, essa 

ocupação é para ela uma vergonha. 

Demonstra muita preocupação com relação ao futuro, pelo fato de 

envelhecer fazendo programa na Praça José de Alencar. O fantasma da 

velhice assusta muito as prostitutas, pois essa profissão tem prazo de validade. 

Chega a ser cruel e desesperador envelhecer, se torna sinônimo de que veem 

ainda mais necessidades e sofrimento pela frente.  

4.5 Sandra (35 anos) 

Sandra tem 35 anos, é solteira, morena, vestia-se, normalmente, 

com uma bermuda curta e chamava a atenção dos homens por ter um corpo 

considerado muito bonito. Ela mora no Planalto Pici, tem três filhos de catorze, 

onze e de 2 anos de idade. Todos moram com ela. Passou a ser mãe de 

família muito cedo. 

Sandra respondeu às perguntas com muita tranquilidade e 

aparentava estar conformada com a situação. Precisamos interromper a 

entrevista algumas vezes por causa de clientes que queriam se informar sobre 

o programa. Observamos, durante o seu relato, a falta de estrutura familiar. 

Sandra foi criada sem a presença de seus pais, o que dificultou muito as suas 

conquistas. 
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Estudou até a 8º série. Deixou de estudar porque tinha que 

trabalhar. Trabalhou também em “casa de família”. Os seus pais são separados 

desde que ela era criança: Minha mãe deixou o pai por outro homem, e o pai 

deixou a gente a Deus dará. Bolando na casa de um e de outro.  

Ela faz em média de quatro a cinco programas por dia. A maioria de 

seus clientes são de idosos. Possui seis clientes fixos. Não sabe informar 

quanto consegue por mês com seus programas, mas por dia ele consegue, em 

média, cem reais ou até mais. Ela frequenta o Motel Transparência ou Vinte e 

quatro horas.  

O seu relacionamento com as outras meninas é bom. Ela gosta de 

ficar sempre no mesmo lugar. 

Ela afirma que faz programa porque precisa, e não gosta do que faz:  

Não tenho outra profissão, infelizmente precisei me virar cedo, não 
tive ajuda de ninguém. Eu não me sinto bem, porque não posso dizer 
pra ninguém, lá onde moro ninguém sabe o que eu faço, sabe que eu 
saio todo dia pra trabalhar, mas não sabe de que.  

Acha-se igual às outras mulheres que passam pela praça: Não estou 

matando, nem roubando ninguém. Ela tem a consciência de que não está 

fazendo mal a ninguém, apenas buscando a sua sobrevivência e a da sua 

família. Sabendo que essa prática desagrada à sociedade, a sua família e a si 

mesmo. Só deixaria de fazer programa se encontrasse um emprego que lhe 

proporcione o mesmo retorno financeiro. 

Ela considera a Praça José de Alencar uma casa. É minha segunda 

casa. Ao mesmo tempo em que sente vergonha do que faz, ela é muito grata à 

Praça: Se não fosse ela, minha vida seria muito mais difícil.   

4.6 Naiara, a Xuxa (25 anos) 

Naiara tem 25 anos, é moradora do bairro Edson Queiroz, é casada, 

mas seu marido não sabe que ela faz programa, acredita que ela trabalha 

vendendo água. Fica bem apreensiva só de pensar no fato de que ele 

descubra a verdade: Ele me mata. 

É conhecida na Praça pelo apelido de Xuxa. Apesar de não parecer 

com a apresentadora, ela é uma jovem magra e tem cabelos loiros 
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encaracolados. Vestia uma bermuda jeans e uma camiseta regata e estava de 

chinelos. Parecia não estar nem um pouco preocupada em chamar à atenção 

dos homens da Praça. Somente me concedeu a entrevista porque uma colega 

que tinha sido entrevistada garantiu que se tratava apenas de uma entrevista 

para uma pesquisa da Faculdade, pois tinha muito medo de ser descoberta. 

As perguntas foram feitas ali mesmo, no meio da Praça, não a 

convidei para sentar-se porque percebemos a pressa, ela já tinha me adiantado 

da preocupação de ainda não ter feito nenhum programa naquele dia e já eram 

dez horas e trinta minutos da manhã e desde as sete  horas da manhã estava 

na Praça. E ainda não tinha feito se quer um programa. 

Naiara é bem agitada, respondia às perguntas sempre gesticulando 

e cumprimentando as pessoas de longe. 

Filha de pais separados (seus pais são separados desde que ela 

tinha dois anos de idade), ou seja, já se nota uma desestrutura familiar. Seu pai 

mora perto de sua casa e sua mãe mora com outro companheiro no Rio de 

Janeiro. Seu pai é viciado em drogas. Às vezes, eu ridicularizo ele, 

demonstrando que não existe afeto por parte da filha para com o pai.  

O seu primeiro emprego foi com 15 (quinze) anos em uma “casa de 

família”. 

O que a fez entrar para a prostituição foi à precisão, ela afirma, 

mudando de semblante, que o que a levou a trabalhar na Praça José de 

Alencar foi à precisão. O dinheiro é mais rápido, mas não gosto de estar aqui. 

Eu não me sinto bem. Eu queria mesmo era ter estudado pra trabalhar em um 

restaurante, em uma farmácia, ou ser atendente em um hospital. 

Nesse momento, pensamos o quanto essas mulheres desejam um 

emprego que “parece ser fácil de alcançar”. Enquanto muitos desejam cursar 

medicina, direito, enfim, tantos outros cursos, a maioria dessas mulheres quer 

somente um emprego que possa lhe dar o prazer e a satisfação de exercê-lo. 

Um desejo muito fácil de ser concretizado, se não fosse à questão social 

enfrentada por ela e sua família. 
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Ela faz de quatro a cinco programas por dia, e, às vezes, não faz 

nenhum. Cobra cinquenta reais por programa. Consegue, aproximadamente, 

mil reais por mês. Ajuda o seu marido a pagar o aluguel e os gastos diários de 

casa. Seu companheiro é um ex-presidiário, saiu há pouco tempo do presídio e 

já está trabalhando como auxiliar de manutenção. Ela diz estar muito satisfeita: 

Eu tenho esperança de mudar de vida! Tem três clientes fixos e frequenta o 

Motel 24 horas.  

Afirma ter um bom relacionamento com as outras “meninas”:  

Eu evito “brigas”. Fica em diferentes locais da Praça: “Não falo com 
todo mundo, porque tem gente que não merece”. Apesar de muito 
satisfeita, sente vergonha quando alguém conhecido lhe ver na praça: 
“Os conhecido passa e fica olhando ai eu fico com vergonha”. Sente 
revolta por causa da opinião das outras pessoas: Ninguém valoriza a 
gente, ninguém valoriza rapariga, eu tenho vergonha. 

A Praça para Naiara é somente a confirmação de que nada mudou. 

Aqui só tem droga e prostituição, infelizmente, é daqui que tiro o meu sustento”. 

Ela tem o desejo de exercer outra profissão e mudar a sua realidade, ela afirma 

isso com muita convicção. 

4.7 Aparecida (27 anos) 

Aparecida tem 27 anos, é solteira, reside no bairro Messejana. 

Visualizamos Aparecida próximo à cabine da Polícia Militar, que fica em um 

ponto fixo da praça. Ela gosta sempre de ficar no mesmo local. Vale ressaltar 

que as prostitutas são vulneráveis a todo tipo de violência e temem sofrer 

violência, por isso ficam próximo á cabine dos militares, assim, elas se sentem 

segura. Afirmação de Aparecida para justificativa de seu ponto. 

 Esse episódio confirma que apesar da instituição de segurança 

pública ser vista como truculenta, as mulheres, que ali estão para fazer 

programa, gostam do trabalho desses policiais, pois a presença deles dá uma 

maior sensação de segurança. Vários descasos por parte desses profissionais 

para com as prostitutas são relatados, por Aparecida como o descrito abaixo, 

que confirmar ainda mais este fato. 

Existe muito policial vagabundo, acredita? Tem dois aqui que são uns 
troço. Às vezes querem que a gente reparta o dinheiro do programa 
com ele! É minha filha, a gente tem que pagar se precisar de alguma 
coisa. O negócio aqui não é fácil não. 
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Aparecida é alta, morena, cabelos pretos e lisos. Usava uma lente 

de contato verde. Trajava bermuda jeans curta e calçava um salto alto. O que  

chamou muita atenção foi à preocupação dela de estar cheirosa para seu seus 

clientes. Portava um vidro pequeno de perfume e durante a entrevista passava-

o pelo corpo até mesmo próximo aos lábios.   

Ao aproximar e identificarmos como estudante, ela ficou pensativa 

por alguns segundos, aparentava que não iria aceitar, mas, enfim aceitou. Em 

nenhum momento, ela ficou de frente para a pesquisadora, sempre de lado. 

Identificamos muita insegurança. Tentava passar uma imagem de que estava 

satisfeita com o que faz, mas, passava essa firmeza em algumas das suas 

respostas. Observamos que Aparecida necessitava supervalorizar-se diante da 

entrevista e de seu pesquisador, ao informar o valor mensal, ganho com os 

programas, assim como a quantidade desses programas realizados por dia, 

demostrava uma exorbitância de valores.  

Existe um ditado popular que diz: “Para um bom entendedor meia 

palavra basta”. Logo, Aparecida quis passar que ela estava bem 

financeiramente, possuía tudo o que almejava, sem precisar se esforçar ou 

estudar muito. Ela se sobressaía com vantagens diante das mulheres, que não 

se sustentavam com a realização de programas sexuais. Entretanto, no 

decorrer da entrevista apareceram frases que mostravam o real motivo dela 

estar ali na Praça José de Alencar, ou seja, a necessidade de sustentar dois 

filhos, assim como ela mesma.  

Ela faz programa porque precisa sustentar os seus filhos e para a 

sua própria sobrevivência. Estudou até a 2ª série. Engravidou pela primeira vez 

aos dezenove anos. É mãe solteira. Tem dois filhos. Seus pais são casados e 

moram juntos até hoje. 

Afirma ter alguns clientes fixos: Se eles chegar na praça e eu não 

tiver, eles vai embora. Ao relatar esse fato é notório que ela quer passar a 

imagem de uma mulher muito procurada pelos homens. Os seus clientes são 

idosos: A maioria é “coroa”. Mensalmente, ela ganha aproximadamente dois mil 

reais.  
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O motel que ela mais frequenta é o 24horas, localizado na Rua Vinte 

e Quatro de Maio próximo à Praça José de Alencar. O seu relacionamento com 

as outras meninas é bom: “Cada qual no seu gaio”.  

Se sente bem em trabalhar na Praça. Venho no dia que quero, não 

tenho satisfação pra dar a ninguém.  

Não se sente diferente das outras mulheres. Todas é igual, se elas 

não faz programa, mas dá do mesmo jeito em casa. Pelo menos eu dó, mas 

tem que me pagar, se não tiver dinheiro eu visto as calças e vou embora. 

Ela acredita ser essa a grande vantagem de ser prostituta, a questão 

de receber dinheiro por um ato realizado, normalmente, pelas mulheres com 

seus companheiros, ou seja, ela comercializa o ato sexual.  

Ao analisar a afirmativa: Só deixo de fazer programa se fosse pra 

ganhar mais do o que eu ganho aqui. Conclui que em seu íntimo existe a 

vontade de exercer outra profissão, mas seu pensamento se esbarra no retorno 

financeiro. As possibilidades de exercer outra profissão são nulas, já que não 

concluiu se quer o ensino fundamental.  

Como ela se sente perante a sociedade: Normal, não estou matando 

nem roubando, estou ganhando o meu dinheiro honestamente.  

O que a praça significa para ela: significa uma mãe, apesar do clima 

aqui ser pesado. Afirma isso sorrindo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: Analisando os resultados  

As mulheres entrevistadas em uma parcela maior são mães 

solteiras. Sustentam os seus filhos do dinheiro da prostituição. Exercem essa 

atividade sem que seus familiares tenham conhecimento. Elas têm vergonha 

do que fazem. Não se sentem à vontade para falar do que elas se ocupam para 

ganhar dinheiro e, esperançosas, gostariam de um emprego no qual não 

precisassem se relacionar sexualmente com um desconhecido.  

Segundo as mesmas, um trabalho que ganhe mais do que a 

prostituição é praticamente impossível, devido ao nível de escolaridade 

precário ou até nenhum, que é o caso de algumas delas que são analfabetas. 

São mulheres vulneráveis a todo o tipo de violência. 

A violência está inserida no cotidiano das profissionais do sexo. 

Soando até como algo normal para elas. Os seus sentimentos estão 

embotados. É fácil perceber esse fato. Durante uma conversa que fluiu entre a 

pesquisadora e uma das “meninas”, ao ser indagada sobre o receio de 

frequentar o mesmo motel que já foi palco de alguns assassinatos de garotas 

de programa ela respondeu o seguinte: Tenho medo não, às vezes, eu fico é 

no mesmo quarto que a Leda foi assassinada (sua melhor amiga foi encontrada 

morta vitima de estrangulamento). Fazer o quê? É minha sina... 

Essa afirmativa rechaça a violência que está envolvida na vida 

rotineira e termina embrutecendo essas personagens que são cerceadas pela 

violência. Todas elas frequentam o mesmo lugar para os encontros sexuais, o 

Motel 24 horas, localizado próximo à Praça na Rua São Paulo. 

De acordo com Luna Sales (2011), o quarto de um motel representa 

um “espaço liminar”, isto porque a “liminaridade” se configura pela posição 

interestrutural à construção social deste espaço específico, que ambientará o 

ápice da fabricação do relacionamento carnal entre os que, há pouco, eram 

apenas desconhecidos. Tudo o que acontece entre quatro paredes e dois 

personagens que não se conhecem a fundo assume uma forma mecânica e, 

geralmente, esvaziada de prazer. 
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O convite feito por elas ao homem para um possível ato sexual é 

realizado com a seguinte frase: “E aí, vamos namorar hoje?” ou “Vamos tomar 

banho hoje?”. 

O prévio planejamento do ato sexual é o que fundamenta o trabalho 

da prostituta. Em relação aos programas, em média, elas chegam a fazer no 

máximo seis programas por dia e, no mínimo, três. Entretanto, já aconteceu de 

não realizar nenhum por dia.  

O valor de cada programa é no mínimo vinte reais e, no máximo, 

cinquenta reais. Elas não souberam dizer com precisão o valor mensal que 

elas acumulam em seus programas, mas não passa de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Além dos programas, essas mulheres têm seus clientes fixos 

aos quais algumas delas denominam de “amigos”, já que os mesmos dão 

ajudas financeiras. 

Geralmente, não se sentem inferiores às outras mulheres que não 

estão inseridas na prostituição. Podemos confirmar essa afirmação na seguinte 

fala: O que eu faço elas também faz em casa com seu home, só que de graça! 

Eu saio é lucrando. 

Esse pensamento comum observado nas falas das pessoas que 

fazem parte do “mundo” da prostituição representa para as mulheres 

“casadas”, de acordo com Luna Sales (2011) a já conhecida compreensão de 

que as mulheres que se prostituem têm algo de pernicioso a que o homem, 

sem culpa alguma, não pode resistir. 

 
Estar com uma prostituta para homens indica mais falta de limites que 
falta de caráter. Em geral, homens são julgados depreciativamente 
não por suas identidades (como clientes), mas antes por serem 
flagrados praticando uma atividade que indique necessidade ou 
clandestinidade (ex., ser pego com as calças abaixadas). Enquanto 
que uma mulher cai no ostracismo por ser uma prostituta, um homem 
é julgado por ser pegue no ato. (SALES, 2011). 

 
De modo geral, a convivência entre elas é pacifica, embora 

aconteçam pequenas discussões quando uma faz comentários sobre a vida da 

outra. Em uma das conversas informais, apareceu a seguinte fala: A Paula se 

casou, diz ela que vive é bem e não precisa fazer mais programa (se referindo 
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a uma “ex” garota de programa que estava na Praça conversando com suas 

colegas). Acho que ela se casou foi na igreja verde!. 

Inocentemente, perguntei: Onde fica essa igreja?. Ela respondeu: Na 

moita, porque ela vive saindo do Motel com os home. Acabar que dá uma de 

santa. Só se for do pau oco. 

A Praça José de Alencar representa a maternidade que elas não 

tiveram. Tendo como verdade que se não fosse a Praça a situação estaria 

muito mais degradante. “O caminhante transforma em outra coisa cada 

significante espacial” (CERTEAU, 1994). A maior preocupação delas é em 

relação à velhice. Porque à medida que se envelhece, os clientes procuram as 

mulheres mais jovens e, com isso, diminui o número de programas e elas são 

levadas a diminuir o valor cobrado. 

A razão desta pesquisa se baseou em traçar o perfil das prostitutas 

da Praça José de Alencar em Fortaleza, expondo de forma imparcial o 

cotidiano das mulheres prostitutas que estão inseridas na dinâmica da praça. 

Mostramos como elas se sentem discriminadas perante a sociedade e têm, nas 

suas experiências e extensões incertas, composições embutidas de classes 

subalternas em seu espaço refletidas em seu modo de vida. 

No decorrer da pesquisa em campo, o que mais chamou atenção foi 

o fato de que essas mulheres têm estratégias discursivas e performáticas para 

encenar uma vida bem sucedida e tranquila, buscando com essa atitude 

resguardar-se dos olhares julgadores de preconceito e discriminação que a 

sociedade, principalmente, as mulheres casadas lançam sobre elas. Contudo, 

todo esse esforço é inútil porque as desigualdades sociais, a discriminação e o 

preconceito estão intrínsecos nessas personagens sociais. 

Procuramos relatar a realidade vivenciada na Praça José de Alencar 

e descrever os significados emaranhados entre o barulhento e sôfrego 

comércio e os silenciosos bancos e árvores do logradouro, que na maioria das 

vezes passa despercebido pelas pessoas.  

A vivência na praça leva as mulheres presentes a agarrar com 

“unhas e dentes o pão de cada dia”. As garotas de programa da Praça José de 

Alencar são mulheres de idade entre 18 a 48 anos. Vestem-se comumente com 
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roupas que deixam transparecer as suas formas físicas, que chamam à 

atenção dos homens e mulheres que transitam na Praça. São bem fáceis de 

serem identificadas entre as demais pessoas presentes no local. Por estarem 

expostas em locais específicos da Praça, como árvores e bancos da praça, ou 

conversando em pequenos grupos. 

É notório a dificuldade e sofrimento inseridos em sua vida particular. 

Elas sentem na pele o peso da discriminação e do preconceito projetado em 

seu ofício, mas não têm a visão de que estão inseridas em uma vida marginal. 

Pois relacionam à marginalidade ao ato de perversidade de matar ou roubar 

alguém. O que não é o caso delas. 

São oriundas de famílias fragilizadas e precisaram desde cedo a 

trabalhar, por exemplo, em “casas de família” para garantir a sua 

sobrevivência. A maioria não concluiu o ensino fundamental, outras ainda são 

analfabetas. Motivo principal de não terem conquistado um emprego “digno”. 

São vítimas diretas da desigualdade social que assola o Brasil.  

Ao retratar o seu cotidiano, a característica mais marcante deste é a 

assimilação dessas mulheres, que têm como ofício a prática de se prostituir, 

como um objeto ou coisa exposta em uma Praça. Quando estão tentando 

marcar o programa, os homens abrem a carteira para mostrar que têm 

dinheiro, tocam nas mulheres como se tivessem verificando uma mercadoria.  

Enfim, respondendo a pergunta de partida, as prostitutas da Praça 

José de Alencar não fizeram a escolha de estarem lá naquele logradouro 

expostas como mercadoria, apesar dos discursos e performances 

demonstrarem muitas vezes que estão ali por opção. Percebemos que tais 

justificativas funcionam mais como formas estratégicas de burlar a 

discriminação ou vulnerabilidade sofridas. Novamente, a necessidade e a 

desigualdade social intrínsecas em suas trajetórias de vida, desde o seu 

nascimento, que as arrastaram para o mundo da prostituição. 

Finalizamos este trabalho com a tentativa de apontar para novos 

estudos para o complexo fenômeno da prostituição, haja vista o emaranhado 

de significados presentes. Este trabalho tem característica de uma liminar 
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antecedendo a tutela, mas que ainda não foi transitado e julgado. Não se 

findando aqui.  
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APÊNDICE A 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA NA PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR 

 

Qual é o seu nome e idade? 

 

Você tem algum apelido? Se sim, qual? Ou, como você é mais conhecida aqui 

na praça?  

 

Em que bairro você mora? 

 

Você é solteira, casada, viúva, união estável (amasiada, junta etc.)?  

 

Você tem filhos? Quantos? Qual a idade deles? São do mesmo pai, ou de pais 

diferentes? Com quem estão seus filhos: com você ou com os avós maternos 

ou paternos? 

 

Você estudou até que série? Se não terminou o ensino médio, por quê? Por 

qual motivo você não terminou os estudos (não gostava de estudar, precisou 

trabalhar, foi expulsa da escola etc.)? 

 

Com quantos anos você começou a trabalhar? (o primeiro trabalho, não se 

refere especificamente à prostituição). 

 

Antes de trabalhar aqui na praça, você já exerceu outra profissão? Se sim, 

qual? 

 

Como era seu relacionamento com seus pais? (durante a infância, 

adolescência, juventude e idade adulta). 

 

Qual o motivo que lhe levou a trabalhar aqui na Praça José de Alencar? (de 

acordo com a resposta, pergunte se foi uma escolha ou uma questão de 

necessidade). 

 

Então, hoje você trabalha com prostituição aqui na Praça porque quer ou por 

que precisa? 

 

Sobre o programa: 

 

Quantos programas em média você faz por dia? Os clientes são jovens, 

adultos, idosos? Tem algum cliente “fixo”? Você cobra quanto por programa? 

Consegue quanto por mês? Qual o motel que você mais utiliza? Como é seu 

relacionamento com as outras “meninas” aqui na praça? Você fica mais em que 

lugar?  
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Você gosta e se sente bem em trabalhar aqui? 

 

Você considera a sua ocupação menos importante que as outras profissões? 

Ou não? 

 

Você se sente diferente das outras mulheres que estão agora passando aqui 

pela praça? (Refiro-me não as outras “meninas”, mas as mulheres que não são 

prostitutas). 

 

Você gostaria de estar exercendo outra profissão? Em caso de sim, qual seria 

e o que está faltando para isto se concretizar? 

 

Como você se sente perante a sociedade? 

 

O que esse espaço da Praça José de Alencar representa para você? 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos a Senhora a participar da pesquisa A “FACHADA DE VIDRO”: um 

estudo de caso da prostituição feminina na Praça José de Alencar em 

Fortaleza, sob a responsabilidade da pesquisadora Lucilene Pinheiro da Silva, 

que tem por objetivo identificar as determinantes que levaram as prostitutas da 

Praça José de Alencar, em Fortaleza a trabalhar na prática do comercio sexual. 

 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista, com roteiro de 

perguntas pré-definidas e será gravada se assim você permitir e que tem 

duração aproximada de quinze a vinte minutos. Essa pesquisa teve a 

pretensão de aprofundar métodos já existentes e, a partir da situação das 

mesmas na sociedade, mostrar as dificuldades existentes no desempenho da 

vida profissional delas e, também, as diferenças entre aquelas que se 

prostituem por opção e as que se prostituem por necessidade. 

 

Os resultados desta pesquisa serão publicados nos meios científicos e em 

nenhum momento a Senhora será identificado. A Senhora não terá nenhum 

gasto ou ganho financeiro por participar desta pesquisa. 

 

Se depois de consentir em sua participação a Senhora pode desistir de 

continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

 

Para qualquer outra informação, a Senhora poderá entrar em contato com a 

pesquisadora no endereço Avenida João Pessoa, 3884, Bairro Damas e 

telefone de contato (85) 3201-7000. 

 

 

 

Eu,_________________________________________________________, fui 

devidamente informada sobre o teor da pesquisa e a importância desta. Sendo 

assim concordo com minha participação, assinando as duas vias de igual teor. 

 

 

_____________________________________              Data: ___/ ____/ _____  

Assinatura do participante  

 

_____________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXOS 

 
1. Garota de programa exposta à espera de clientes. 
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2. Estátua de José de Alencar tomada.
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3. Moradores de rua que encontram abrigo na praça
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4. Comércio de ambulantes. 
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5. Os engraxates que já são patrimônio da Praça José de Alencar. 
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6. As garotas de programa, em conversa informal, vendendo cafezinho. 
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7. O cotidiano na Praça José de Alencar. 
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8. A cabine dos policiais que são responsáveis pela segurança da praça José de Alencar. 
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9. Os garis que fazem a limpeza do logadouro. 
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