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Acompanhando mulheres em situação de prostituição no Projeto Força 
Feminina, atuando no centro histórico de Salvador/BA, aprendemos que é 
fundamental desmistificar e problematizar os saberes que permeiam o 
imaginário popular, sobretudo, aprofundar as relações de gênero e opressão 
que marcam o modo de vida e trabalho das mulheres. O patriarcado, os 
mecanismos de dominação-exploração do sistema capitalista e a divisão 
sexual do trabalho destinaram à mulher, historicamente, práticas de cuidado, 
restrita ao lar e a família. Para as prostitutas essa prática surge como 
possibilidade de libertação desse cenário repressor e permite que organizem 
seu tempo e negociem o valor do seu trabalho livremente: suas histórias de 
vida trazem violências de ordem psicológica, física e sexual, laços 
enfraquecidos de cuidado e segurança e excessivas privações de ordem 
econômica e social. Se por um lado é uma ruptura, trazendo para o público o 
que sempre foi privado, por outro é uma vivência estigmatizada marcada pela 
descrença no potencial vital, no ser mulher, na consciência cidadã e na 
identidade social. Entre os desdobramentos dessa vivência encontramos 
posturas psicológicas, tais qual a síndrome fatalista, a ideologia de submissão 
e resignação e, paradoxalmente, a resiliência. Acabam por conceber e aceitar 
os rótulos e exclusão, afastando-se da possibilidade de cuidar e transformar 
sua realidade. Contudo, descobrimos nestas mulheres estratégias de 
sustentação e fortalecimento, que nos faz refletir sobre os recursos utilizados 
para lidar com as adversidades, entre esses, a espiritualidade e o modo de 
organização/articulação no centro histórico. Essas posturas apontam os 
desafios, ético-políticos, de uma atuação que questione até onde elas rompem 
com o lugar destinado ao feminino, visto que continuam cuidando/ servindo 
através de práticas sexuais e que fundamentalmente as convide ao resgate do 
valor e do poder pessoal, passo fundamental para reconstrução de suas 
identidades e para emancipação. 
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1. Introdução 

 

A partir do acompanhando mulheres em situação de prostituição no 

Projeto Força Feminina, atuante no centro histórico de Salvador/BA, 

aprendemos que é fundamental desmistificar e problematizar os saberes que 

permeiam o imaginário popular, sobretudo, aprofundar as relações de gênero e 

opressão que marcam o modo de vida e trabalho das mulheres.    

Este artigo não busca discutir a prostituição em si, pois este tema 

precisaria de um texto falando de seu histórico com suas dimensões sociais e 

simbólicas. Aqui serão discutidas as marcas do estigma em mulheres em 

situação de prostituição, bem como os processos psicológicos vivenciados por 

este grupo.  Para isso se faz necessário, discutir as questões de gênero, ou 

seja, refletir sobre as relações entre homens e mulheres, em nossa sociedade.  

Contudo, antes vale ressaltar que não se pode negar que, no Brasil, a miséria 

seja um dos maiores fatores que leva as mulheres à prostituição, porém não é 

o único, outros como conflitos familiares, as drogas, abandonos e perdas 

afetivas, perda de referencial, de valores sociais podem ser considerados.  

Em relação, ao feminino se pode citar que a mulher em nossa 

sociedade carrega em si uma série de estereótipos, fruto de um discurso 

masculino dominante. Conforme Randazzo (1997), na cultura ocidental, um dos 

modelos predominantes é o da Grande Mãe, representação universal da 

mulher provedora que preserva a segurança e a alimentação, este usado para 

descrever a mulher do lar e da maternidade.  

Outro estereótipo é o da mulher fatal ou musa que envolve a 

sensualidade e a beleza, representadas pelas estrelas de cinema e a prostituta, 

que tudo devem fazer para seduzir os homens. Estereótipos como da donzela, 

da prostituta ou da grande mãe propagam a ingenuidade, a sedução e a 

perfeição como mãe, mulher, esposa e profissional, conceitos estes limitantes e 

impregnados de ideias de dominação masculina. Pode-se dizer que são 

conceitos que visam determinar como a feminilidade deve ser exercida para se 

ter o poder e autoestima perante os homens, pois a satisfação feminina 

dependeria da aprovação destes últimos. A necessidade de poder, de 
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autoestima, de amor, entre outras, são projetadas nos estereótipos que criam 

padrões de comportamento, que fortalecem os papéis femininos, e estes 

estereótipos representam muitas vezes, modelos do inconsciente, mexendo 

com sonhos, medos e fantasias. 

 

2. Sistema Dominante  

Hirigoyen(2006), nos lembra que o sistema patriarcal tornou os homens 

dominadores, mas ao lado disso as mulheres se encaixaram no modelo de 

feminilidade imposto, uma mulher passiva e resignada: 

O acesso à condição de sujeito é difícil para elas. O feminismo, não 
há dúvida, sacudiu essa atitude passiva, mas as mães continuam 
dizendo a seus filhos: ‗Defendam-se! Não deixe fazerem isso com 
vocês!‘, ao passo que dizem a suas filhas: ‗ Sejam dóceis, vocês têm 
que compreender!‘ A mulher que se queixa da violência verbal de seu 
companheiro não é raro que os que a cercam a aconselhem a ser 
mais meiga ou sexy, o que subentende: ‗ Se ele é assim, é porque 
suas doses de sexo e fantasia estão insuficientes‘ . As publicações 
dirigidas à mulher, apesar de algumas tomadas de posição 
feministas, continuam veiculando imagens de mulheres frágeis, fúteis, 
que devem revigorar o parceiro, tratar de suas feridas afetivas, velar 
pela harmonia no lar. Elas podem também, usando o estereótipo 
masculino, instigar as mulheres a comportamentos viris: ‗ Arranje 
outro cara!, ‗ Entregue-se ao prazer sem limites!´ (Hirigoyen, 2006  p. 
78 a 79). 

Então se pode refletir que as meninas são educadas para esperar o 

príncipe encantado, como também para não acreditar em homem nenhum. Ao 

se tornarem mulheres, não aprenderam a confiar em si mesmas, então não 

acreditam quando sentem os sinais de perigo. As agressões são vistas como 

algo inevitável, ―Homem é assim mesmo!‖, chegam a duvidar de si mesmas 

quando algo acontece, acreditando que elas que são culpadas, pois não foram 

―boas‖ o suficiente.  

Então, neste contexto social onde impera o patriarcado, os 

mecanismos de dominação-exploração do sistema capitalista e a divisão 

sexual do trabalho destinaram à mulher historicamente, práticas de cuidado, 

restrita ao lar e a família.  A opressão que a mulher sofre em ambiente 

doméstico é motivo de sérias preocupações, muitas vezes falamos apenas da 
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parte visível da violência, a física e não tratamos de violências ―sutis‖ 

constantes que ocorrem em ambientes domésticos, que pode aniquilar uma 

vítima, destruí-la psicologicamente, sem conseguir verbalizar o que vive. Nas 

relações de violência psicológica a pessoa é impedida de e expressar, não 

existe diálogo.  A mulher tem sua integridade negada, vítimas de 

comportamentos abusivos, intimidações, microviolências, que tem como 

objetivo a dominação (Hirigoyen, 2006). 

 Na obra Linguagem, Gênero, Sexualidade (Fontana, B. & Osterman, 

C.A. 2010 p.32), fala ―relações de poder entre homens e mulheres são o 

resultado da organização social das atividades no lar e na economia(...). Poder 

e relações hierárquicas não são forças abstratas que operam nas pessoas. 

Poder é uma realização humana, situado na interação diária. Tanto as forças 

estruturais quanto as atividades interacionais são vitais para a manutenção e 

construção da realidade social‖. A hierarquia é construída e mantida, de forma 

a manter uma relação de poder, onde a vontade de alguém é imposta, dentro 

de um contexto sócio cultural conivente com a situação.  

Talvez para as mulheres que se encontram em situação de 

prostituição, a prática da mesma, seja uma possibilidade de libertação desse 

cenário repressor. Lembrando, o que diz Cecarreli (2008): 

A representação social da prostituta varia segundo época e cultura; 
nem sempre foi acompanhada do estigma que o Ocidente lhe atribui. 
Nas sociedades em que a propriedade privada inexistia e a família não 
era monogâmica, por exemplo, o sexo era encarado de forma bem 
diferente que a nossa, e ao que tudo indica, não havia prostituição. Já 
em algumas civilizações tratava-se de um ritual de passagem praticado 
pelas meninas ao atingirem a puberdade; em outras, os homens 
iniciavam sexualmente as jovens em troca de presentes.. 
 

A realidade de prostituição, que trata este artigo, se refere as mulheres 

vindas de situação de pobreza e vulnerabilidade social, mulheres que dentro de 

um contexto social patriarcal, possuem em suas histórias de vida, violências de 

ordem psicológica, física e sexual, laços enfraquecidos de cuidado e segurança 

e excessivas privações de ordem econômica e social.  

Na cidade de Salvador da Bahia, mundialmente conhecida pelas suas 

festas grandiosas, belos lugares turísticos, a serem visitados, que atraem 

milhares de turistas todos os anos, recebidos com entusiasmo pela população 
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local, ter um lugar histórico, como o Pelourinho, evidenciando o outro lado da 

realidade local é algo incômodo para a sociedade. Na praça central do 

Pelourinho, Praça da Sé, vindas de vários bairros, estão mulheres sentadas em 

bancos na esperança de terem uma renda. Esta imagem de mulheres sentadas 

em bancos de praças, ocupando um espaço público, é logo associada ao 

estigma de desqualificação de ociosidade/desonestidade, da mulher de vida 

―fácil‖.  A presença delas evidencia a realidade de pobreza e descaso em que 

vivem, causando incômodo, pois em uma sociedade onde o ideal do belo e 

alegre é passado, mas a maioria é feita de pessoas machucadas e feridas 

socialmente em seus direitos de cidadãos, se prefere não encarar socialmente, 

mulheres que são muitas vezes violentadas em seus direitos ou ignoradas em 

suas necessidades sociais, sendo tratadas ―como uma realidade" ‗feia‘, ‗pobre‘, 

‗desdentada‘ e ‗não-branca‘, onde pretende-se  fazer como se ela não existisse 

e quando  isso não é possível, a saída é eliminá-la, fisicamente se preciso for, 

para que o fantasmagórico mundo global volte a ser o aconchegante ninho dos 

bem nascidos‖ (Costa, 1997).  

Lembrando, Goffman (1982), a sociedade impõe categorias às pessoas 

de acordo com seus atributos considerados comuns e naturais para aquele 

determinado grupo, as catalogando conforme o que se espera daquele grupo. 

Ou seja, a identidade social é construída de acordo com um padrão pré-

estabelecido, que determinará como o indivíduo pertencente ao grupo se 

relacionará com o meio e quais serão suas características. Cria-se um modelo 

social do indivíduo e nos relacionamos com ele de acordo com este modelo.  

Espera-se que a mulher, seja uma profissional de sucesso, mas também a 

dócil e dedicada esposa, ou seja, uma mulher ―honesta‖, o que coloca a mulher 

que se prostitui em uma categoria carregada de atributos de imoralidade, ―a 

mulher da vida‖.  

Lembrando que a palavra prostituta, em nossa sociedade, é usada 

como uma forma de humilhar outra pessoa. Contudo, este é mais 

frequentemente associado às mulheres advindas de situações de 

vulnerabilidade social, pois o termo ―garota de programa‖ já carrega em si 

outros símbolos e atributos, já que em nossa sociedade, esta categoria está 

associada a mulheres belas, vindas de classes sociais mais favorecidas, sendo 
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estabelecida com elas outra relação social, muitas vezes marcada pela 

admiração, pois representam um modelo de beleza idealizada.  

Estas mulheres são vítimas de toda forma de violência psicológica, 

simbólica e física, por parte da sociedade, e adquirem uma subjetividade onde 

acreditam merecedoras da violência sofrida, como punição pelo que são, ou 

seja, como se o descaso e a violência como são tratadas fossem consequência 

natural de sua condição de existência. Lembrando, Hirigoyen (HIRIGOYEN, 

2006, p 19): 

Pequenos atos perversos são tão corriqueiros que parecem normais. 
Começam com uma simples falta de respeito, uma mentira ou uma 
manipulação. Não achamos isso insuportável, a menos que sejamos 
diretamente atingidos. Se o grupo social em que tais condutas 
aparecem não se manifesta, elas se transformam progressivamente 
em condutas perversas ostensivas, que têm consequências graves 
sobre a saúde psicológica das vítimas. Não tendo certeza de serem 
compreendidas, estas se calam e sofrem em silêncio. Uma vez em 
que aprendemos a olhar os maus tratos como algo aparentemente 
normal, e, portanto, teoricamente aceitável, nem pensamos que seja 
possível e saudável nos desvencilharmos destes maus tratos. 

 

 

3. Desafios que se apresentam 

 

O grande desafio em trabalhar com as mulheres em situação de 

prostituição consiste em conquistar a confiança, construir pontes com elas, sem 

ser invasiva ou repetir o erro do controle social, já que somos formados (as) 

dentro desse contexto social, e rompê-lo é um processo contínuo.  

O desacreditado socialmente não necessita manter somente o controle 

da tensão emocional diante dos controles sociais, mas um bom controle da 

informação acerca dos estigmas, como, por exemplo, dizer a verdade ou mentir 

a quem, como, onde e quando queira, em determinada situação ou momento.  

Estas mulheres estão tão acostumadas a serem tratadas de forma 

violenta, que já ―sabem‖ o tipo de comportamento que se espera delas, usando 

de forma geral, gírias, expressões, tom de voz, comportamentos, que visam dar 

visibilidade e demarcar o território, de até onde se pode chegar até elas.  

As interações sociais são determinadas, naquele território de trabalho, 

ou como elas chamam de batalha, pela identidade social estigmatizada 
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construída socialmente. Ou seja, estas mulheres possuem uma identidade 

social estigmatizada que dita um controle sobre suas ações, reforçando uma 

deteriorização de suas qualidades e atributos enquanto sujeitos.  

Segundo Gofmam (1982), a sociedade impõe a rejeição, levando a 

perda da confiança em si, reforçando o caráter simbólico da representação 

social segundo a qual os sujeitos são considerados incapazes de interagir 

socialmente e inclusive nocivos para a sociedade. Fortalece-se, então, o 

imaginário social da mulher ―vadia, sem pudores, irrecuperável", no intuito de 

manter a eficácia do simbólico.  

Quanto mais tempo se vive uma situação de rebaixamento, mais as 

mulheres perdem a confiança em si mesmas e introjetam a imagem negativa 

que lhes foi dada. Para Hirigoyen (p. 174, 2006) ―quanto mais durar uma 

relação abusiva, mais duradoura será a impregnação dessa mensagem 

depreciativa‖. Então se pode pensar que estas mulheres devido às várias 

vivências de violência que sofreram no passado e vivem em seu presente, 

vivenciam um ciclo vicioso, dentro de um processo de submissão, com sérias 

consequências para sua saúde mental, onde se encontram sem meios 

psicológicos de se defender.  

Entre os desdobramentos dessa vivência encontramos posturas 

psicológicas, tais qual a síndrome fatalista (BARÓ. 1988), a ideologia de 

submissão e resignação (GOÍS, 1994). Encontram-se discursos tais como: ―Eu 

nasci assim, vou ser sempre assim, e vou morrer assim‖, como se nada 

pudesse fazer para mudar esta realidade, e a esperança de que algo mude fica 

depositada em outra pessoa, que irá fazer tudo pela pessoa e tirá-la daquela 

condição de vida, em uma postura de espera assistencialista.   

 

4. Entre doses de realidade e convites de mudança 

 

Ignacio Martín-Baró (1998), psicólogo social espano-salvadorenho, faz 

a correlação entre a pobreza e miséria, advindas da estrutura sócio-econômica, 

em que vive as camadas populares da América Latina e a síndrome fatalista.  
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Como se a população vive-se uma espécie de ―torpor‖, passividade diante de 

suas questões sociais, por vezes tão massacrantes.   

As mulheres em que se trata o artigo,vivem um cotidiano de violência 

de gênero, dentro de uma realidade com múltiplas facetas, de pobreza e 

descaso social, mas poucas contestam a desigualdade social em que vivem. 

Acostumam-se com seu cotidiano, de forma passiva, submetendo-se as 

relações de dominação. Em condições muitas vezes subumanas, muitas vezes 

atribui ao ―destino‖, as adversidades da vida, naturalizando fatos como 

violência. Vivem em cotidianidade atemporal, como se tudo não passasse de 

um fatalismo sem historicidade e processualidade.  As mulheres acreditam que 

nada podem fazer para mudar seu destino, o que influencia em sua forma de 

pensar, sentir e se comportar.   

Segundo, Baró (1998), as pessoas com a síndrome fatalista 

apresentam uma indiferença pela realidade, não se deixando afetar pelas 

alegrias e tristezas da vida, achando que basta aceitar as coisas que 

acontecem na vida, sendo esta encarada como naturalmente sofrida. A 

passividade é um comportamento usado como adaptação ao destino. Este 

fatalismo constitui-se como interiorização da dominação social, induzindo 

comportamentos dóceis as exigências do sistema, perpetuando a exploração 

social. Este condicionamento social leva as mulheres a possuírem atitudes 

externas de acordo com o que se espera socialmente.  

Vale ressaltar que também se encontra uma relação estabelecida entre 

muitas das mulheres em situação de prostituição de violência, indicando talvez 

uma estratégia de sobrevivência psicológica em uma sociedade tão opressora 

do feminino, então, talvez, para sobreviver elas adquirem uma forma de atuar 

semelhante ao do modelo socialmente considerado mais forte, o masculino.  

Este modelo torna-se uma parte importante na construção de 

identidade da maioria. Poder e controle, tão forte no mundo masculino, se 

tornam algo forte na formação de identidade dessas mulheres. Penetrar neste 

mundo é um desafio constante, não só profissional, mas pessoal. Aprender as 

dolorosas características do cenário social da mulher inserida em um contexto 

de prostituição é por várias vezes, bastante dolorido.   
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Encontram-se mulheres que têm um autoconceito de si muito negativo, 

sem autoconfiança, com comportamentos autodestrutivos, tais como uso 

abusivo de álcool e drogas, muitas, inclusive, algumas já apresentam 

transtornos psíquicos tais, como depressão.  

 

5. Resistência, luta e reconstrução  

 

Contudo em meio a esta realidade de submissão, encontram-se 

também comportamentos que indicam uma tentativa de superar as situações 

de adversidades vivenciadas. Estes comportamentos são considerados 

resilientes. A resiliência pode ser descrita como a capacidade real das pessoas 

de não só superarem situações críticas, mas também de utilizá-las em seus 

processos de desenvolvimento pessoal, a resiliência é frequentemente descrita 

por processos que explicam a ―superação‖ de crises e adversidades em 

indivíduos, grupos e organizações (Yunes, 2003).  Então se pode falar de que 

as mulheres apesar de receberem os rótulos e exclusão, se afastando da 

possibilidade de cuidar e transformar sua realidade encontram estratégias de 

sustentação e fortalecimento, que nos faz refletir sobre os recursos utilizados 

para lidar com as adversidades, entre esses, a espiritualidade e o modo de 

organização/articulação no centro histórico.  

A espiritualidade pode ser entendida como um meio de diminuir as 

tensões, disputas e diferenças da vida em sociedade, que levam as pessoas a 

ora afirmarem sua individualidade, ora responderem as exigências do que é 

imposto socialmente. A espiritualidade constitui em um, conjunto de crenças e 

valores, que permite um contato com o que o indivíduo considera sagrado em 

sua vida, permite, então que o indivíduo diminua suas barreiras de uma 

identidade enrijecida e o aproxima das outras pessoas. A espiritualidade dá um 

sentido para a vida, que pode ou não está associado a uma religião. Segundo 

Jung (1978) a espiritualidade pode ser descrita como uma transcendência de 

conteúdos da consciência que levam o sujeito a uma experiência pessoal que 

resulta em uma confiança na mesma e na mudança de consciência que daí 

resulta.  
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As mulheres se vêem como um ser ativo capaz de desenvolver 

estratégias e habilidades para conseguir atingir o desenvolvimento saudável, 

permitindo um novo olhar sobre si mesmas. Nesse sentido, a espiritualidade 

despertará nova visão de si mesma com enfoque em aspectos positivos e 

saudáveis. Entrando em contato com aspectos saudáveis de si, elas parecem 

gritar: ―não quero falar das tristezas, das dores da prostituição, preciso me 

comunicar com alguém que me escute falar também das coisas bonitas que eu 

vivi; dos meus filhos, dos meus sonhos, dos meus amigos, dos meus animais 

de estimação, de tudo que eu amo! Quero ser olhada como um ser humano 

capaz de amar e ser amado!‖ ―Quero lutar pelos meus sonhos!‖.  

São estes aspectos saudáveis que podem ser o caminho para 

compreender a forma como as mulheres se organizam, no centro histórico em 

questões tais com ―cuidar dos filhos e filhas umas das outras enquanto fazem 

programas‖, e juntas acreditarem que outros caminhos são possíveis em suas 

vidas.  Mulheres que antes se percebiam como seres incapazes de escolher 

seu destino, pois se encontravam em situação de descrédito consigo mesmas, 

juntas se unem e acreditam que outros caminhos são possíveis, elas querem 

falar de coisas que não só os aspectos sombrios da prostituição, mas sim falar 

também de seus prazeres, sonhos, seus filhos, esperanças, sua fé, seus entes 

queridos, inclusive seus animais de estimação, entre outros assuntos.   Neste 

contexto a psicologia pode ser um catalisador de discussões que questionam o 

sistema social imposto.  

 

6. Assim... 

 

Essas questões apontam os desafios, ético-políticos, de uma atuação com 

as mulheres em situação de prostituição, pois ao mesmo tempo que se 

encontram em situação de prostituição, como forma de tentar romper o 

socialmente imposto, estão reproduzindo o que se espera delas, enquanto 

grupo.  Então até onde elas rompem com o lugar destinado ao feminino, visto 

que continuam cuidando/ servindo através de práticas sexuais de dominação. 

Como também, coloca-se o desafio de promover a potencialização dos 
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aspectos saudáveis de suas vidas de modo que fundamentalmente as convide 

ao resgate do valor e do poder pessoal, passo fundamental para reconstrução 

de suas identidades, para emancipação e organização social. 
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