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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os embates das profissionais do sexo 
(Prostitutas) desde os primórdios até a contemporaneidade, tendo em vista a apresentação da 
vida das prostitutas do GEMPAC (Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará). Dessa 
forma, abordará as dimensões da sexualidade que assegura o comportamento dessas 
mulheres como adequado, de acordo com os elementos sociais, econômicos e culturais, 
influenciando na maneira como estas analisam o contexto social no qual estão imersas. Assim, 
impulsionando-as para a luta a favor de legalização da profissão. 
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Abstract: This work aims to present the clashes of sex workers (prostitutes) since the earliest 
times to the contemporaneity, in view of the presenting of GEMPAC (Group of Women 
Prostitutes from State of Pará) prostitute’s life. Thus, will approach sexuality dimensions that 
ensure these women behavior as appropriate, according to social, economic and cultural 
elements, having an effect on how they analyze the social context in which they are immersed. 
This way, pushing them to the fight for profession legalization.. 
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INTRODUÇÃO 

 
O trabalho se propõe a discutir o corpo como capital, abrangendo assuntos como a 

sexualidade e suas dimensões, e relacionar com a prostituição que como uma profissão que 

algumas pessoas escolhem para trabalhar. É feito também um resgate histórico da prostituição, 

na qual aborda-se a prostituição em vários contextos e épocas, o que mostra que isso é algo 

antigo na humanidade e que as visões sobre esse assunto são variadas, cada local enxerga tal 

fenômeno de acordo com a sua lente cultural. E também a preocupação em falar sobre a 

legalização da profissão, que é uma movimentação atual que mobiliza as profissionais do sexo 

a lutarem por leis trabalhistas e por igualdade de direitos, décimo terceiro, aposentadoria, e 

principalmente, o respeito de serem enxergadas como trabalhadoras. 

Assim, o tema abordado é de relevância por ser colocado como tabu na sociedade 

contemporânea, além de apresentar complexidades, pelo fato da ausência de políticas voltadas 

para essas profissionais.  
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JUSTIFICATIVA 

 
A prostituição é relatada desde os tempos primórdios, por sua vez eram abordadas de 

maneira sagrada, onde o sexo era visto como uma atividade sagrada e servia como culto as 

Deusas da Grécia e de Roma, segundo Roberts 1998. O sexo servia também como oferenda 

as deusas. Era costume daquela época que mulheres das variadas classes sociais fossem ao 

templo se doar sexualmente em troca de algumas moedas e de oferendas para a deusa. A 

pesquisa faz um regate histórico da prostituição como o sagrado, até os dias atuais como 

trabalho, enfocando para necessidade de entender essas mulheres que se enxergam como 

profissionais, o corpo como sendo propriedade delas e a liberdade de usar sua sexualidade da 

maneira como elencarem correto, além da importância da garantia de direitos trabalhista que 

não são assegurados a elas.  

Assim, na idade média era uma prática, longe de ser estigmatizada, seus próprios 

familiares, pais e maridos, á levavam-nas para os locais próprios para serem ofertadas as 

deusas através da relação sexual. 

Já a prostituição em uma visão bíblica, segundo o livro Números 5: 14-15 da Bíblia, 

inclui prostitutas comuns, prostitutas sagradas, adúlteras e todas as mulheres que praticavam 

sexo antes do casamento, ou estavam sob suspeita, em virtude seus atos. 

As mulheres que de alguma forma eram encaixadas em uma das tais características 

citadas acima, eram denominadas de prostitutas, e sob tal classificação, recebiam as 

consequências de ser uma meretriz, ou seja, sobre elas eram jogadas as maldições, eram 

estigmatizadas e muitas das vezes apedrejadas. 

Conhecida por sua mitologia e por seus pensadores, a Grécia também possuía 
um cenário rico no que dizia respeito À prostituição, feminina e masculina. 
Havia diversos tipos de prostitutas: “as prostitutas do templo, as cortesãs de 
classe alta, dançarinas-prostitutas-dançarinas, escravas de bordel (...) e os 
serviços de meninos adolescentes, comcumbinas, escravas domésticas...” 
(CARVALHO, Silvia Apud Roberts,1998; Sem Autor, Sd) 

O sexo fazia parte dos rituais feitos em culto a deusa Afrodite, conhecida como a deusa 

do Amor, onde as prostitutas eram consideradas como a reencarnação de Afrodite e 

participavam dos rituais em homenagem a deusa. Essas prostitutas que eram nomeadas de 

hieroduli eram consideradas criadas da deusa e tinham mais privilégios e regalias do que as 

prostitutas chamadas deikteriaddes, que eram as prostitutas escravas. 

Entre os variados tipos de prostituição na Grécia, o mais importante eras as chamadas 

hetairae, era a de mais relevância social, por ser inteligente, esperta, pelo desprendimento, 
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capacidade de administração do seu próprio capital, faziam suas articulações políticas e faziam 

suas próprias negociações. 

Tinham liberdade de trabalhar livremente nos bordéis do Estado, no Templo ou 

administravam seu próprio negócio, sem qualquer interferência dos governantes ou até mesmo 

da sociedade. O mais interessante que na Grécia haviam escolas de formação para as 

mulheres que queriam ser hetairae,e nas escolas de formação, aprendiam as artes do prazer e 

as ciências da arte, da literatura, da filosofia entre outros assuntos. 

Esta diversidade nos acompanha até os nossos dias. Um largo repertório de definições 

impede a cristalização de outra versão da prostituição. E nos leva a perguntar se é realmente a 

economia que regula e define as práticas das prostitutas. (Carvalho, Silvia. 2000) 

Nesse ramo de mercado/trabalho, contam com a competência das mais variadas 

classes sociais, muitas até são universitárias e tem até domínio de mais de um idioma. Na 

atualidade, podemos dizer que tem as profissionais do sexo de rua e as de luxo. As primeiras 

são aquelas que ficam expostas nas ruas e em esquinas articulando com seu cliente. Já as de 

luxo, normalmente ficam em bordéis onde são minuciosamente detalhadas pelo seu(ua) 

patrão/cafetão, onde na propaganda são colocadas as especialidades das prostitutas de luxo, 

que basicamente tem que ter um bom linguajar, se trajar bem, ser inteligente, está inserida no 

estilo padrão de beleza colocado pelo organizador do prostíbulo e saber se portar em lugares 

públicos e finos. Segundo a Lourdes Barreto (sócia-fundadora do GEMPAC) 

“Ainda existe o tabu de que as mulheres que procuram essa vida, é por fatores 
econômicos, ela adentra este assunto dizendo que isso não é verdade, muitas 
mulheres estão nessa vida por opção, por gostar do que faz e não 

restritamente por um fator econômico”.(BARRETO,2014 ) 

 Conforme a percepção de Lourdes, as mulheres não procuram a prostituição, apenas 

por fatores econômicos, mas também por outros fatores como a liberdade e até o próprio 

prazer sexual. No entanto, ainda hoje a sociedade categoriza como o fator exclusivo, que leva 

as mulheres a prostituição o econômico, que a mesma nega. 

 Além de ressaltar a liberdade, legalidade e da historicidade das profissionais do sexo, é 

importante elencar que essas prostitutas são vulneráveis também ao Tráfico de Pessoas para 

fins lucrativos através do sexo, onde em tal condição perdem seu caráter libertador e passam a 

viver em situação análoga de escravidão, onde não se tem direitos e sim apenas um único 

dever e obrigação, que é gerar lucro ao dono do capital. 

 
 
 OBJETIVO 
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O cerne da discursão abordada neste artigo, preza por mostrar como as profissionais do 

sexo se reconhecem como trabalhadores, a partir do contexto social que estas estão 

inseridadas.Encarando a dimensão da sexualidade não só como fator biológico, mas também 

como importante ferramenta para a concretização do trabalho. 

A sexualidade pode ser discutida por diversos aspectos, dada sua complexidade e 

importância em todas as dimensões da vida humana e é estruturada numa complexa teia de 

fatores de natureza biológica, psicológica, social e cultural, que irão influenciar no 

comportamento humano. 

Como a atmosfera difusa e profunda que envolve toda nossa vida (nossas 
relações com os outros, com nosso corpo e o alheio, com objetos e situações 
que nos agradam ou desagradam, nossas esperanças, nossos medos, 
sonhos, reais ou imaginários). Como dimensão simbólica (individual e 
cultural) que articula nosso corpo e nossa psique, suas máscaras, disfarces, 
astúcias e angústias. (CHAUI, 1988) 

Entender a sexualidade, dentro de sua diversidade, pressupõe também, visualizar o 

conflito nas relações de poder: entre homens e mulheres, pais e filhos, etc. o que nos dizem e 

mostram sobre o significado e objetivos da sexualidade, condicionam muito as nossas atitudes 

sexuais iniciais, que muitas vezes se mantém até a idade adulta, a sexualidade é um meio 

utilizado de instrumentalidade, pode ser usado em inúmeras manobras, nas relações sociais, 

bem como pode tornar-se útil nas mais diversas articulações.  

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e 
das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e de poder.( FOUCAULT,1985) 

 A dimensão biológica da sexualidade é que controla o desenvolvimento sexual 

humano, desde a concepção até ao nascimento, é parte do funcionamento natural dos seres 

humanos e controla o nosso desenvolvimento sexual (anatomia, fisiologia da sexualidade e 

reprodução, resposta sexual), é a nossa capacidade para nos reproduzirmos. No contexto da 

influência dos fatores biológicos no desenvolvimento sexual humano, onde emerge o conceito 

de puberdade, que é fase de descobertas no corpo, mudanças visuais e hormonais, surgindo 

sensações de prazer genital, onde biologicamente as transformações corporais são 

apercebidas 

A dimensão psicológica inclui as emoções, os pensamentos e a personalidade 

(identidade de gênero, orientação sexual, auto-imagem, relações afetivos sexuais), que é uma 

expressão física e emocional poderosa, estruturante da psique humana, onde a dimensão 

biológica exerce grande influência na dimensão psicológica, principalmente no 

desenvolvimento de formação de maturidade que começa na adolescência, que designa entre 
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o início da puberdade e o estado adulto, com um crescimento biológico rápido e um 

crescimento psicológico que se opera lentamente. 

A dimensão cultural da sexualidade também tem implicações no social através da 

linguagem entre as pessoas, às influencias históricas tornam-se evidentes quando se 

considera o papel do homem e da mulher ou quando se consideram alguns costumes ou 

hábitos, isso evidenciado historicamente desde o modelo patriarcal até atualmente. As normas 

da sociedade impõem em cada um de nós as maneiras culturalmente definidas segundo as 

quais nós pensamos,” por norma” como homens ou como mulheres e os papéis da nossa 

sexualidade que “por norma” somos levados a desempenhar, através de leis, tabus e pressões 

da família. Esses comportamentos sexuais variam conforme as formas socialmente vivenciadas 

culturalmente, mostrando que a maior parte dos nossos comportamentos e atitudes sexuais se 

determina conforme a cultura. 

A concepção da dimensão ética se difunde com a cultural, que envolve as questões 

sobre a maneira como tratamos as pessoas, é o diálogo intersubjetivo, é o reconhecimento do 

outro, reconhecimento do que é verdade ou mentira, amor ou apropriação do corpo, dominação 

e apropriação do outro ou doação mútua. Por outro lado, sabe-se que uma ética reduzida a 

normas não favorece a comunhão entre as pessoas. Nesse aspecto, faz-se urgente uma nova 

perspectiva sobre a sexualidade que coloque no centro o ser humano e a realização plena de 

sua afetividade. 

Nesta perspectiva, é necessário esclarecer o que estimula o preconceito, diante do que 

não contempla o padrão de sexualidade ditada pelo contexto social atual. Segundo Foucault 

1985, Constituiu-se uma aparelhagem para produzir discursos sobre sexo. Assim, 

estabelecendo padrões a serem respeitados socialmente. 

No entanto, a sexualidade é uma das formas de expressão do corpo. E desta maneira, 

pode-se usada pelos sujeitos como elo para o desenvolvimento humano. No Brasil, o corpo 

vem tomando um espaço central na inserção do capital, pois as preocupações são voltadas a 

mantê-lo ou transformá-lo até chegar a um padrão ideal, mas para que isso ocorra, é preciso 

fortalecer o mercado consumidor com diversas estratégias para se propor uma ascensão social 

através desse importantíssimo veículo para o alcance dos objetivos. Neste sentido, o corpo se 

tornou na contemporaneidade um símbolo com grandes expressões física, econômica e social 

fortalecendo ainda mais o capitalismo, pois os investimentos financeiros para a busca do corpo 

perfeito é altamente oneroso, isto tudo sem contar quando observamos que não se busca 

somente por estética mas também para se manter uma relação de venda e troca. 
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A relação de distinção se encontra objetivamente inscrita no corpo, sendo o 
corpo um bem simbólico que pode receber valores muito diferentes segundo o 
mercado em que está colocado. (BOURDIEU,2007) 

Por sabermos que a situação social no Brasil encontra-se recheadas de violência, fome, 

miséria, desemprego, enfim, podemos listar aqui todas as mazelas em que o sistema capitalista 

proporciona. As profissionais do sexo não estão excluídas dessa lógica do capital, pois também 

observamos que assim como os demais profissionais, intitulados pela sociedade  “comum”, são 

também explorados para alimentar este mercado consumidor buscando sempre o progresso e 

lucro mesmo sabendo que apenas a minoria vai usufruir. As prostitutas, usando como 

ferramenta de trabalho o corpo, proporcionando aos seus clientes através do sexo o prazer, 

não podemos deixar de ressaltar que este ramo do mercado consumidor  principalmente no 

Brasil, está cada vez maior deixando a desejar por conta da desvalorização devido a diversos 

fatores, um deles ainda é o preconceito da sociedade civil que não deixa pensar nas  

prostitutas como uma classe trabalhadora que merecem respeito assim como as demais 

profissões, pois é  através do seu corpo que  tiram o sustento próprio e da  família, por esta 

razão,  ainda estão através de sindicato, organização da classe em busca de  valorização para 

exercerem suas funções com dignidade e sem qualquer tipo de discriminação. 

O capitalista não tem um interesse intrínseco no corpo e no ser do trabalhador, mas 

sim, visa somente o lucro. Na prostituição o corpo da mulher e o acesso sexual são vistos 

como objetos do contrato.  “Quando os corpos das mulheres estão à venda como mercadorias 

se reafirmam mais uma vez e publicamente, a força cultural do patriarcado”. Isso porque há um 

reconhecimento dos homens como senhores sexuais das mulheres, que basta ter o dinheiro 

para pagar e escolher como forma de relação de dominação e poder, porém, atualmente está 

acorrendo novas expressões advindas das profissionais do sexo, com mais autonomia e 

independência  nas formas de seu trabalho, muitas abandonaram o estado de subimissão,  

passando a movimentar o mercado com pensamentos voltados para o futuro 

MÉTODO EMPREGADO 

 A pesquisa acorreu em duas visitas ao grupo de mulheres prostitutas do Estado do 

Pará- GEMPAC, que tem com percursora da luta Lourdes Barreto. Segundo a mesma, sua 

atitude em ledera este movimento foi pelo fato de aos 16 anos ter adentrado para a 

prostituição. Desta forma, Barreto sempre trabahou com seu corpo e nos dias atuais não tem 

seus direitos trabalhistas garantidos, por isso luta com o grupo para legalização da prostituição 

e aceitação social sem preconcetos. A primeira ida ao campo de pesquisa foi apenas o 

primeiro contato, o local de encontro foi o Bar do Parque na Praça da República em Belém do 

Pará , onde o grupo costuma se reunir. Já a segunda, que teve seu caráter mais peculiar, uma 

vez que se tratou de uma conversa no local sede do grupo, além da leitura dos materias que 
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elas produzem, como o eventos de concientização para a prevenção contra doenças 

sexualmente transmissiveis e a participação em fóruns, reuniãos entre outros. Para que assim, 

se construisse a história de vida, método utilizado para compreender a história e as 

perspectivas do movimento, que tem está como percursora. 

  Essa  Segunda visita ocorreu no dia 23 de novembro de 2014  na sede do 

GEMPAC, localiza-se na TV. Padre Prudêncio, 462 – Campina, que articula-se desde 1987, 

ONG estadual, sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal, o grupo possui 

representação em nível regional e nacional, tendo sido membro e fundador da Rede Brasileira 

de Prostitutas - RBP.  

   A visita se  circunscreveu no GEMPAQ, que é um local cedido pela Santa casa de 

Misericórdia do Pará. O objetivo deste encontro era entrevistar a percussora pela legalização 

da profissional do sexo do Estado do Pará, a Lourdes Barreto. 

O objetivo da entrevista era entender do ponto de vista da percussora do movimento em 

buscar da legalização das Profissionais do Sexo. A entrevistada se colocou a disposição para 

falar sobre o tema, assim foram feitas perguntas com intuito de nortear a discussão. 

No que se tratando de sexualidade, Lourdes se mostrou bastante segura, colocando 

seu posicionamento incisivo. Barreto1 2014, “Uso meu corpo como eu quiser, faço dele o que 

bem entender”. Segundo a secretária, a sexualidade é um elemento que é de uso de cada 

sujeito, não podendo ser meramente usada para controle social. 

Além de mostrar outro ângulo das profissionais do sexo, o desejo de serem reconhecida 

como trabalhadora. Pois, suportam uma carga muito grande da sociedade, pelo fato do seu 

público trazer toda bagagem de extresse do cenário social. 

Assim, elencou que os homens às vezes não exigem o contato sexual, mas uma 

conversa sobre os problemas que ele passa na sua vida, e não quer levar para sua casa. 

Desta forma as profissionais do sexo, são grandes mulheres que escutam e abarcam 

problemas cotidianos. 

RESULTADOS OBTIDOS 

 
O movimento organizado por mulheres prostitutas do Estado do Pará é uma forma de 

conquista visibilidade e adquirir direitos, que caminham a passos lentos no cenário social. Por 

esses motivos, as mulheres que tem objetivos e focos em comum lutam para serem tratadas 

com respeito e sem preconceito na sociedade. Uma vez, que são trabalhadoras, como os 

outros cidadãos. 

                                                 
1
  Entrevista realizada com áudio com a Secretária do Movimento de Prostituta do Estado do Pará- 

GEMPAC 
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 O Grupo tem atuação permanente nos espaços de decisão e/ou controle social, com 

representação em fóruns, redes e conselhos afins. Desenvolvendo ações que estão ligadas a 

prevenção às DST/HIV/AIDS e às hepatites virais e a auto-organização da classe em defesa 

dos direitos sexuais, direitos humanos e no enfrentamento à exploração infanto-juvenil. 

Sempre na busca do exercício da cidadania consagrado pelo ordenamento jurídico, que 

tais direitos independem de qualquer posição política, religiosa ou socioeconômica que ele 

ostente, também visa a redução do estigma e da discriminação e a qualidade de vida da 

categoria na sociedade. 

A entidade luta pela legalização do trabalho das prostitutas e pela dignidade de uma 

categoria e coordena, unifica a luta das prostitutas na defesa de seus direitos e emancipação 

política, social, econômica, e cultural no estado do Pará, cujo objetivo fundamental é promover 

através de suas ações à auto-organização das prostitutas.  

O GEMPAC possui um blog denominado de blog da esquina, onde divulga seus 

projetos, oficinas e demais programação promovida pelo grupo, onde também se faz informes 

sobre a história da prostituição, sobre zona de direitos, assim buscando a legitimidade da 

profissão e aceitação social das escolhas destas mulheres em relação a dimensão da 

sexualidade. 

Por isso, a necessidade de galgarem direitos como outro qualquer trabalhador, visto que 

também são desgastadas diariamente com os problemas sociais, no mais apenas lutam pela 

garantia de seus direitos trabalhista, tais como aposentadoria, entre outros benefícios que são 

direito do trabalhador  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesta pesquisa buscou-se trilhar caminhos que levou ao conhecimento e 

compreensão do processo de trabalho das profissionais do sexo e de suas relações sociais 

construídas de acordo com a concepção de sexualidade, assim toma-se como base,  leituras  

de diversos  da dimensão da sexualidade que proporcionou  maior fundamentação  sobre o 

assunto, também  se busca   através da historicidade da  profissão um leque muito amplo de 

fatores determinantes que  possibilitaram  adentrar no mundo do trabalho das Profissionais do 

Sexo, que para muitos da sociedade, é visto como “incomum” , ainda sendo um grande Tabu, 

para tornar a profissão de forma reconhecida com todos os direitos garantidos. 
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  Tornou-se possível de forma ainda mais detalhada,  através da  fundamental  

contribuição da sócia fundadora do GEMPAC Lourdes Barreto,  em  alcançamos  a 

compreensão dos percalços que gira em torno  deste assunto tão polêmico,  com sua 

disponibilidade e responsabilidade para com o segmento concedeu  seu tempo  dando a 

oportunidade de entrevistá-la,  Sendo assim, percebe-se que precisa  avançar no que diz 

respeito em adotar novos padrões de valores, principalmente ao falar de sexualidade como 

princípio de  respeito a diversidade humana, e  suas vontades , incidindo na  maneira de usar o 

seu próprio corpo, de acordo com a sua liberdade. 

As Profissionais do Sexo utiliza-se do corpo como instrumento de trabalho para 

desenvolver-se economicamente tentando adquirir, assim, uma qualidade de vida, mesmo 

sendo visto pela sociedade de  uma forma ilícita, mas é a maneira que esta encontrou para 

conquistar seus bens e assim poder desconstruir os estereótipos sociais existente ,e exercer o 

seu poder de consumo como uma outra trabalhadora qualquer, deve-se avançar em relação 

aos pensamentos construído e introduzir uma visão que humanize e valorize todo e qualquer 

pessoa, favorecendo a visibilidade dessas profissionais que desenvolve suas atividades de 

forma precárias, muitas vezes insalubres, vitimas de violências em seus diversos aspectos. 

Com tanta vulnerabilidade, perpassa pela consonância do Serviço Social, que junto as políticas 

sociais, estimule a garantia de direitos dessas profissionais e as trate como trabalhadoras, 

frente as interfaces do problema que tangenciam as mesmas, desta forma, garantindo sua 

cidadania. 
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