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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo a prostituição feminina a partir das categorias 

trabalho e gênero. Para tanto, discutiu-se a referida atividade à luz da perspectiva marxista, 

com foco nas categorias trabalho produtivo e improdutivo, apreendendo a prostituição como 

um serviço. Ademais, abordam-se as transformações contemporâneas no mundo do trabalho, 

em especial o trabalho feminino, e sua relação com a prostituição. Utilizou-se como método, 

o materialismo histórico-dialético, que toma a realidade como ponto de partida. Trata-se de 

pesquisa teórica, de natureza qualitativa e cunho bibliográfico e documental. Verificou-se 

que, dos trabalhos acessados, não foram encontradas pesquisas que abordam a prostituição a 

partir das categorias trabalho produtivo e improdutivo em Marx. Assim, os autores que 

afirmam que essa atividade é um trabalho, partem da ideia da prostituição como meio de 

sobrevivência. A pesquisa aqui apresentada, para além da determinação da prostituição como 

alternativa de renda, ressalta que tal atividade não é um trabalho, do ponto de vista da Teoria 

Social de Marx, sendo considerada como um serviço. Não obstante as diversas relações 

estabelecidas entre as prostitutas e os donos dos bordéis, a prostituta não pode ser considerada 

uma trabalhadora produtiva, visto que não gera mais-valia, mediação fundamental para a 

caracterização de trabalho produtivo no modo de produção capitalista. Ademais, visualiza-se 

a prostituição como uma atividade perpassada por relações de gênero desiguais, por ser 

majoritariamente exercida por mulheres e pela natureza dos serviços prestados, serviço este 

de cunho sexual. 

 

Palavras-chave: prostituição; trabalho; gênero 
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ABSTRACT 

 

This research has as an object of study female prostitution from the categories labor and 

gender. For both, it was discussed that the activity in the light of Marxist perspective focusing 

on productive and unproductive labor categories, seizing prostitution as a service. Moreover, 

the approach is contemporary transformations in the world of work, especially women's work 

and its relation to prostitution. Was used as a method, materialism historical-dialectical, 

taking reality as a starting point. This is theoretical research, Qualitative and bibliographical 

and documentary character nature. It was found that the work accessed, no research 

addressing prostitution were found from the categories productive and unproductive labor in 

Marx. Thus, the authors claim that this activity is a work, based on the idea of prostitution as 

a means of survival. The research here presented, in addition to the determination of 

prostitution as an alternative income, points out that such activity is not a job, from the 

standpoint of social theory of Marx, considered as a service. Notwithstanding the various 

relations between prostitutes and owners brothels, the prostitute can not be considered a 

productive worker, since it does not generate added value, fundamental mediator for the 

characterization of productive work in production mode capitalist. Furthermore, we visualized 

prostitution as an activity pervaded by relations unequal gender, being mostly carried out by 

women and the nature of services provided, a service of a sexual nature.  

 

Keywords: prostitution, labor, gender   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A prostituição, enquanto uma atividade complexa e que envolve o sexo, ainda 

considerado tabu na nossa sociedade, se apresenta como um fenômeno perpassado por 

diversas mediações, sejam elas: econômicas, sociais, políticas e culturais, sendo, portanto, 

reflexo do modo como a sociedade se organiza para produzir e de relações sociais mais 

amplas. Por isso, a prostituição é permeada pelo modo de produção capitalista e pelas 

transformações contemporâneas no mundo do trabalho como um todo, e, em especial, no 

trabalho feminino.  

Cabe aqui ressaltar que pensar a prostituição a partir da categoria trabalho requer 

apreender as mediações que circunscrevem as configurações do mercado de trabalho e a 

inserção feminina neste ao longo da história. Tal inserção esteve historicamente atrelada à 

construção dos papéis sócias e sexuais do homem e da mulher, os quais se estruturaram com 

base num modelo patriarcal de organização societária, segundo o qual o papel da mulher 

esteve associado à esfera privada da vida, onde o cuidado com filhos e tarefas domésticas 

eram atividades tidas como essencialmente femininas. Já ao homem era reservado o espaço 

público, sendo este visto como o provedor da família. Essa construção de papéis contribuiu 

para a perpetuação da desigualdade de gênero, através do qual a mulher era dominada sexual 

e economicamente ao homem.  

O modo como foram construídas as relações entre os sexos, a ordem patriarcal de 

gênero, pautado em relações desiguais e hierárquicas, influenciou na posição inferior ocupada 

pela mulher nos mais diversos espaços ocupacionais, seja no trabalho, na política, no âmbito 

doméstico. Assim, a prostituição, como atividade permeada por relações desiguais de gênero, 

reflete essa inserção social feminina e sofre os impactos das configurações do mundo do 

trabalho. 

Num contexto de precarização e flexibilização do trabalho, representado pelo aumento 

do desemprego, dos contratos em tempo parcial, dos trabalhos temporários, contingentes da 

população buscam alternativas de sobrevivência em diversas atividades no mercado de 

trabalho informal e no setor de serviços, como é o caso da prostituição.  

Diante desse contexto, as reflexões acerca do tema suscitaram alguns 

questionamentos: A prostituição pode ser considerada um trabalho, no sentido de ser fonte de 

renda? E a partir da perspectiva teórica de Marx, ela é um trabalho? De que forma a 
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prostituição é impactada pelas transformações capitalistas contemporâneas? Qual a relação 

estabelecida entre essa atividade e o debate de gênero? 

A motivação para a escolha do tema reside nessas questões: analisar a prostituição a 

partir da apreensão de suas mediações mais amplas, ultrapassando a aparência fenomênica tão 

presente no senso comum e desvendando as reais mediações presentes nessa complexa 

atividade. Além disso, por envolver uma atividade polêmica que levanta visões e 

posicionamentos diferenciados e antagônicos na sociedade e na própria esfera acadêmica, o 

aprofundamento do debate se torna essencial para a compreensão da natureza dessa atividade 

e sua relação com o modo de produção capitalista. Ademais, pelo fato da prostituição ser um 

lócus inalienável de relações de poder desiguais entre homens e mulheres, o seu estudo 

descortina a relação estabelecida entre a prostituição e o trabalho feminino em geral, temas 

transversais às análises crítico-dialéticas da categoria trabalho no Serviço Social.  

Diante da motivação para pesquisar o tema e dos questionamentos suscitados, 

levantou-se algumas hipóteses: A prostituição não pode ser considerada um trabalho, a partir 

da perspectiva da Teoria Social de Marx. Parte-se, portanto, da concepção que essa atividade 

se caracteriza como um serviço. Como uma atividade do setor informal, sofre os impactos das 

transformações capitalistas no mundo do trabalho, residindo aí uma segunda hipótese. Outra 

hipótese levantada é que a prostituição se caracteriza como um lócus de reprodução da 

desigualdade de gênero. 

Analisar a prostituição feminina a partir das categorias trabalho e gênero se apresenta 

como o objetivo geral dessa pesquisa. Para isso, se fez necessário: realizar um breve resgate 

histórico da prostituição; investigar a relação entre essa atividade e a categoria trabalho, 

enfatizando-a como atividade impactada pelas atuais configurações do mercado de trabalho; 

realizar uma aproximação ao debate da prostituição e trabalho, a partir de categorias analíticas 

de Marx, como trabalho produtivo e improdutivo; analisar as relações de gênero e as 

principais manifestações da desigualdade de gênero nessa atividade. 

Na discussão da relação entre prostituição e trabalho, menciona-se que os autores que 

defendem essa atividade como um trabalho tem como principal argumento o fato de 

considerar a prostituição como meio de sobrevivência, fonte de renda. No entanto, o que se 

pretende defender nessa pesquisa, que se pauta na perspectiva teórica de Marx, é que não 

obstante sua utilidade e destinação, a prostituição não reúne os elementos para a 

caracterização de uma atividade enquanto trabalho, no sentido de atividade fundante da 

sociabilidade humana, assim como, no capitalismo, a prostituição não pode ser caracterizada 
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como trabalho produtivo, uma vez que a prostituta não produz mais-valia, categoria que 

circunscreve um trabalho como produtivo do ponto de vista do capital. 

A atividade produzida pela prostituta, a partir da concepção marxista se configura 

como um serviço e concebê-la dessa forma requer apreender as determinações presentes na 

natureza dessa atividade. A prostituição como tipo de serviço articula a transação comercial 

entre as prostitutas e os clientes, onde estes compram os serviços e aquelas vendem seus 

serviços, os quais tem como forma de pagamento: dinheiro, presentes e/ou favores. Tal 

transação engendra diversas relações entre as prostitutas e clientes, às quais dependem do 

local em que o serviço é desenvolvido, podendo ser nas ruas, em bordéis, boates, bares.  

Não obstante suas especificidades, ressalta-se aqui que em todas as formas de 

prostituição está presente a desigualdade de gênero, advinda da construção social em torno 

dos papéis dos homens e mulheres, resultando em práticas violentas e discriminatórias contra 

essas mulheres.  

Embora a prostituição seja condenada e repudiada pela sociedade, em conseqüência 

dos padrões de feminilidade aceitos pela moral burguesa, a própria sociedade usufrui dos 

serviços dessas mulheres, uma vez que apesar de serem consideradas „devassas”, pecadoras, 

desviantes, as prostitutas contribuem para manter a diferenciação entre a mulher honesta (mãe 

e esposa) e a devassa (prostituta), diferença esta tão essencial ao modelo de sociedade 

fundada no patriarcado, o que demonstra a estreita inter-relação entre as categorias 

prostituição e gênero. 

Para o desvendamento das relações e interconexões entre as categorias, utilizou-se o 

método materialista histórico-dialético, o qual tem na realidade seu ponto de partida. Assim, 

esse método apreende a realidade como totalidade, desvendando suas múltiplas mediações, no 

sentido de compreender a essência dos fenômenos. Para Gil (1999, p.32), esse método “[...] 

fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece 

que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos 

de suas influências políticas, econômicas, culturais, etc”.  

O estudo caracterizou-se como exploratório, dada a ausência ou insuficiência de 

trabalhos que versam sobre a temática da prostituição, sob o enfoque do trabalho a partir da 

Teoria Social de Marx. Os trabalhos encontrados que articulam as categorias prostituição e 

trabalho, concebem este apenas como sinônimo de meio de sobrevivência. 

A pesquisa é de cunho teórico, de natureza qualitativa, a qual “trabalha com o 

universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
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espaço mais profundo das relações, dos processos, e dos fenômenos [...]” (MINAYO, 1994, 

p.21). Inicialmente pensou-se em trabalhar também com pesquisa quantitativa, a partir de 

dados obtidos com a pesquisa empírica, no entanto, ao longo do processo de construção desse 

material, algumas dificuldades influenciaram para a mudança do viés desse estudo. A 

primeira delas foi a dificuldade de acesso às prostitutas que exercem suas atividades no 

bordel. Como saída para essa situação, pautamos como estratégia obter dados com as 

prostitutas da Associação Sergipana de Prostitutas, no entanto, fui alertada sobre possíveis 

implicações jurídicas que poderiam ocorrer em decorrência da pesquisa, ainda que mediante 

Termo de Consentimento assinado pelas entrevistadas. O estudo pautou-se então, em dados 

secundários. 

Os tipos de pesquisa utilizados foram: pesquisa bibliográfica, em livros, artigos e 

periódicos; pesquisa eletrônica através de sites; pesquisa documental, por meio de legislações 

e documentos oficiais. 

Das dificuldades encontradas no processo, além das anteriormente mencionadas, 

ressalta-se a insuficiência de trabalhos que articulam o tema prostituição e trabalho sob o viés 

das categorias analíticas de Marx, a saber: trabalho produtivo, trabalho improdutivo, mais-

valia, dentre outras.  

Por fim, a pesquisa está estruturada em 3 capítulos. No capítulo I, fez-se um breve 

resgate histórico da prostituição no mundo e mais especificamente no Brasil, articulando a 

temática ao debate de gênero. Além disso, abordou-se a categoria gênero em seu aspecto 

teórico-conceitual e sua relação com a inserção feminina no mundo do trabalho. No capítulo 

II, encontra-se o debate de trabalho pautado nas categorias teóricas de Marx, quais sejam: 

valor de uso, valor de troca, mercadoria, mais-valia e a relação que essas estabelecem com o 

debate de trabalho produtivo e improdutivo. No capítulo III, a prostituição é analisada à luz 

do debate entre os autores que concebem a prostituição como um trabalho e aqueles que são 

contrários a essa concepção. Afirmou-se nesse capítulo a perspectiva adotada no presente 

estudo, a qual concebe a prostituição como um serviço, discutindo-se a relação entre essa 

atividade e as categorias de trabalho produtivo e improdutivo em Marx. Ao abordar a 

prostituição como um serviço, ressaltou-se as determinações presentes nessa atividade e as 

conexões com as categorias trabalho e gênero.  
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CAPÍTULO 1: Trabalho, prostituição e gênero: aspectos teórico-históricos 

1.1 Prostituição e a desigualdade de gênero 

O termo prostituição vem do latim “prostituere” que significa “colocar diante, expor 

aos olhos” (CECCARELLI, 2008, p.2). A prostituta assumiu diversas nomenclaturas nos 

diferentes locais do mundo: “na Grécia era porné ou auletrida. Na Índia, dovadassi; na 

Babilônia, pariunstu; no Japão djyoio; e, no Egito, alimé; em Roma foi meretrix e prostitutae” 

(BRASIL, 2009, n.p.). Configura-se como uma prática de troca de serviços sexuais por 

dinheiro, presentes e/ou informações, sendo exercida por homens e mulheres, não obstante a 

predominância destas últimas no setor. De acordo com a configuração sócio-histórica de cada 

época, essa prática foi sendo repudiada ou tolerada pela sociedade e instituições sociais.  

A prática da prostituição propriamente dita surgiu com o aparecimento das primeiras 

civilizações. Antes disso, o sexo era um ato instintivo. O homem passava de ser meramente 

orgânico, que respondia instintivamente às suas necessidades, para ser social, dando respostas 

a partir de suas objetivações, às quais se tornavam cada vez mais complexas. Com a 

complexificação de suas necessidades e as respostas dadas à estas, o homem foi modificando 

a natureza e se modificando, por meio da apreensão de habilidades e construção de sua 

subjetividade (NETTO; BRAZ, 2006; IAMAMOTO, 2006). Nesse estágio de 

desenvolvimento da humanidade, denominado comunidade primitiva, as atividades laborais 

eram repartidas de acordo com o sexo e a idade, baseados em fatores biológicos, não se 

caracterizando uma divisão social do trabalho, e sim, uma divisão natural. As mulheres eram 

responsáveis pela coleta de frutos e cuidado com os filhos; os homens, pela caça e pesca. Não 

havia exploração do homem pelo homem e nem desigualdades baseadas na divisão entre os 

sexos. A diferenciação de papéis era unicamente pautada em diferenças biológicas e 

anatômicas, conforme ratifica Safiotti (s/d), que afirma que houve uma época da humanidade 

em que homens e mulheres compartilhavam poder e os papéis eram diferenciados, mas não 

desiguais. 

Com o advento da agricultura e a sedentarização do homem, foram se formando as 

primeiras civilizações. O homem começou a produzir mais do que precisava para seu 

sustento, dando início à formação do excedente econômico, que serviria para a troca. O 

advento do excedente e a possibilidade de obter lucros abre espaço para a exploração do 
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homem pelo homem e o surgimento da propriedade privada (NETTO; BRAZ, 2006). 

Começou-se então, a escravizar pessoas, em sua maioria negros, para trabalhos forçados. 

Depois que o homem passou a se distanciar cada vez mais de suas bases naturais e a perceber 

que poderia controlar a natureza, notou também que poderia controlar e dominar outros seres 

humanos, iniciando assim a dominação masculina sobre a mulher. Além disso, a descoberta 

dos fenômenos reprodutivos e de que este também poderia ser controlado, desmistificou a 

figura feminina como fonte de vida, passando o homem a se colocar no centro do universo. 

(SAFIOTTI, s/d) 

Nas civilizações antigas, o sexo era tido como algo natural e venerável, sendo seus 

praticantes cultuados. Cultuava-se a Deusa do amor, e portanto, o sexo era uma forma de 

devoção e culto à fertilidade. As mulheres que se entregavam aos prazeres sexuais, neste 

sentido, eram vistas como deusas, representantes dos templos e recebiam honras e presentes: 

manter relações sexuais com tais mulheres garantia aos homens respeito e poder. Às mulheres 

que exerciam tais práticas, era assegurado o prestígio de controlar sua sexualidade. Apesar 

das parcas evidências históricas, alguns autores, como Engels (s/d) postulam que nesse 

período havia sociedades consideradas matriarcais, nas quais a mulher ocupava papel central. 

Essa centralidade, que lhes conferia um certo poder, advinha da ligação da figura feminina 

com a maternidade. Acreditava-se que a mulher era responsável pela perpetuação da vida. 

Cabe aqui ressaltar que ainda não estava caracterizada a prostituição em si, já que a prática do 

ato sexual com vários parceiros era típico da poligamia exercida em diversos povos, não 

tendo, assim um caráter mercantil. 

As primeiras práticas de prostituição surgiram com a constituição das primeiras 

civilizações mesopotâmicas, na Grécia e em Roma, onde algumas mulheres que exerciam o 

ato sexual eram tidas como meretrizes e sagradas ao mesmo tempo, podendo exercer sua 

sexualidade livremente. A prostituição servia tanto para evitar que os homens cometessem 

estupros, como também se acreditava que prevenia a homossexualidade. Dessa forma, muitos 

homens iniciavam suas práticas sexuais com as prostitutas nos templos. Homens comuns, que 

rodeavam entre praças e tavernas, e também clérigos eram clientes. (PEREIRA, 2009).  

Para que esposas e filhas não fossem molestadas, autoridades gregas e romanas 

oficializaram a prostituição e começaram a criar os bordéis, que eram espaços públicos 

destinados a essa prática. Ademais, eram locais nos quais os senhores do Senado mandavam 

familiares de criminosos coletarem sêmen de soldados e populares para as senhoras utilizarem 

como creme de pele (SOUZA; KITAWARA, 2004). Sólon oficializou a prostituição na 
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Grécia com o intuito acima. Além disso, por ter trazido estrangeiros ceramistas para a região, 

para ensinar um novo ofício à população, percebeu-se na prática da prostituição, algo rentável 

(PEREIRA, 2009). Nesse período, começa a surgir também as primeiras formas de 

cafetinagem, por meio das quais os administradores dos bordéis, o Estado e os coletores de 

impostos ganhavam “altos” lucros. De acordo com Roberts (1992), os ganhos com a 

prostituição não ficavam com as prostitutas, mas com os administradores do negócio. 

As principais causas para o ingresso na prostituição eram a falta de recursos 

financeiros e a perda de status por parte de algumas mulheres. Algumas ingressaram nessa 

prática ao perderem seus maridos nas guerras; outras, como forma de afirmar sua liberdade 

sexual (TRIZOLI & PUGA, 2005 apud GOIS, 2008) A prostituição funcionava ainda como 

um meio de muitas mulheres freqüentarem a “alta” sociedade através da participação em 

banquetes e festas.  

Algumas prostitutas eram cultas e circulavam entre lugares sofisticados. Operava-se 

uma divisão no interior da categoria das prostitutas, onde umas possuíam mais prestígios que 

as outras. As prostitutas ditas de luxo, que na Grécia se chamavam hetairas, eram cultas, 

talentosas e se destacavam pelo seu refinado gosto artístico. Faziam companhia aos líderes da 

região, cobravam altos preços e podiam escolher ceder ou não aos desejos sexuais dos seus 

clientes. Em sua maioria eram dançarinas e bailarinas dos templos. (ENGELS, s/d; PEREIRA, 

2009). Segundo Ceccarelli (2008) eram mulheres livres, cultas, espertas e famosas, que 

tinham como clientes: políticos, generais, filósofos e poetas. Algumas vezes elas mantinham 

relações sexuais, simultâneas, com mais de um cliente. Muitas delas eram formadas em 

escolas onde se aprendia literatura, filosofia, retórica e a arte do amor. Ressalta-se que a 

palavra hetaira significa amiga, amante, companheira. As relações sexuais com elas eram 

livres e regulares. (BRASIL, 2009). 

Além das hetairas, havia mais duas classificações de mulheres: a palaca, que era 

encarregada dos serviços domésticos; e a esposa, que tinha como principal função a 

procriação. Esta última deveria perpetuar a linhagem legítima do homem, para conservação da 

herança da família (BRASIL, 2009). Para as esposas, o livre exercício do desejo sexual era 

negado. Este era permitido apenas para as meretrizes. 

Inicia-se, nesse período, a utilização do trabalho escravo. As sociedades que venciam 

as guerras capturavam habitantes dos povos perdedores e os faziam de escravos. Estes eram 

submetidos a trabalho forçado e severos castigos corporais. A sociedade escravista possuía 

basicamente duas classes: os senhores e os escravos. Aqueles exploravam os escravos, os 
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quais eram tratados como verdadeiras mercadorias, podendo ser vendidos, trocados e 

comercializados.  

No regime escravista, muitas escravas eram obrigadas não só a trabalhar 

forçosamente, como a servir sexualmente os senhores. Ao lado dessa entrega forçada, havia 

aquelas que cobravam pelos serviços: as prostitutas.  

Nesse modo de produção, já estava delimitada a divisão social e sexual do trabalho. 

Os papéis sociais entre homens e mulheres estavam bem definidos: a mulher era responsável 

pelas tarefas domésticas e cuidado com os filhos; já o homem era destinado aos trabalhos 

exercidos fora do lar, sendo considerado o provedor da família. A mulher era identificada com 

a casa e o homem, com o trabalho remunerado (SARTI, 2008). Trabalhar fora de casa para a 

mulher era algo desrespeitável, e quem o fazia estava indo de encontro à moral e os costumes 

da época.  

As relações de gênero pautadas em inserções diferenciadas e condições desiguais entre 

homens e mulheres surgiram atreladas à constituição da propriedade privada. Ao passo que o 

homem começou a explorar outros homens de classes sociais diferenciadas, também começou 

a explorar as escravas. As relações homem-mulher, homem-homem passaram a ser 

perpassadas por desigualdades e discriminações, baseadas no modelo patriarcal de gênero, 

que visualizava o homem como ser superior à mulher.  

Ao lado da divisão de papéis, a mulher era controlada não só no âmbito do trabalho, 

mas também na esfera da sexualidade. Às mulheres dos senhores de escravo, eram proibidas 

algumas práticas sexuais, só permitidas às escravas e às prostitutas. As escravas eram 

forçadas a manter relações sexuais com seus patrões, mas à mulher isso era negado, já que o 

adultério era tido como crime. 

A desigualdade baseada no sexo autorizava o homem a submeter as escravas ao sexo 

forçado. Aliava-se a isso, a prostituição das mulheres livres. (ENGELS, s/d). A prostituição 

não só era permitida, como incentivada pelo Estado. Em Roma, por exemplo, os edis 

passaram a “inscrever” as profissionais do sexo, sendo perseguidas aquelas que exerciam a 

atividade de forma clandestina (BRASIL, 2009). 

As profissionais do sexo tinham como principais clientes: homens “defeituosos” que 

não atraíam outras mulheres pelo seu porte físico; pervertidos, que buscavam a realização das 

suas fantasias mais esquisitas e outros homens comuns, que procuram realizar desejos que não 

poderiam ser satisfeitos com suas esposas, já que a estas eram negados a livre satisfação dos 

desejos sexuais (IBIDEM). 
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As profissionais do sexo eram vistas pela sociedade como mulheres que praticavam 

atividades fora do âmbito permitido às mulheres na sociedade patriarcal. Dessa forma, ao 

mesmo tempo que eram tidas como desviantes, contribuíam para essa demarcação rígida de 

papéis entre as mulheres de boa moral e aquelas tidas como de “má” índole, conformando a 

maioria à virgindade, domesticidade e monogamia e rechaçando as transgressoras. A 

prostituta, tida como puta, “cumpria uma função social na delimitação dos lugares a serem 

ocupados pelas mulheres e das penalidades que podiam sofrer caso não se mantivessem em 

seu devido lugar (as prostitutas não poderiam ser boas esposas)” (BARRETO, 2008)  

No regime feudal, a dominação masculina continuou a ser exercida pelo homem 

através do controle da sexualidade feminina. Ao homem era permitido o livre exercício da 

sexualidade, inclusive o adultério, que no caso da mulher era considerado crime. Sobre este 

aspecto, Engels (s/d, n.p) comenta que 

 

 

[...] essa reprovação, na realidade, nunca se dirige contra os homens que o 

praticam e sim, somente, contra as mulheres, que são desprezadas e 

repudiadas, para que se proclame uma vez mais, como lei fundamental da 

sociedade, a supremacia absoluta do homem sobre o sexo feminino. 

 

 

O casamento representava uma salvação para aquelas mulheres que não queriam ceder 

aos pecados da carne. Além disso, servia para perpetuar a riqueza da família, através de 

herdeiros legítimos. Sobre isso, Saffioti (s/d, n.p) menciona “a preocupação de manter o 

patrimônio no seio da família, impedindo, com a „clausura‟ das mulheres, que um filho 

bastardo partilhasse a riqueza acumulada”. 

A atividade da prostituição se contrapunha aos valores morais da época e representava, 

então, a liberalização daqueles desejos. Segundo Margareth Rago (1991, p.188) “buscava-se 

[com a prostituição] não apenas a transgressão dos comportamentos moralmente sancionados, 

mas também os excessos, as fugas, os êxtases e a realização dos desejos que outrora eram 

negados em casa”.   

O ideário de castidade feminina era intensamente reforçado pela Igreja Católica, que 

nessa época, exercia forte influência na produção e repasse da ideologia para as massas. A 

doutrina cristã excomungava as prostitutas e propagava que para serem aceitas novamente 

deveriam abandonar essa atividade: caso o fizessem, seriam perdoadas e aceitas pela 
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sociedade. Havia até um movimento de incentivo à regeneração dessas mulheres, onde os 

fiéis deveriam casar-se com elas para tentar convertê-las. Também surgiram comunidades 

monásticas de ex-prostitutas, chamadas Lares de Madalena, as quais foram incentivadas pelo 

clero. (PEREIRA, 2009) 

Na Idade Média, apesar de condenada, a prostituição era tolerada pelas autoridades, 

Igreja e sociedade, pois apesar de se caracterizar como transgressão às regras morais da 

época, exercia a função de manter a desigualdade de gênero entre homens e mulheres, 

baseados na diferenciação dos papéis sexuais e sociais: ao homem, a liberdade; à mulher, a 

resignação. Era considerada um mal necessário. A Igreja exercia, no entanto, uma contenção 

cautelosa da prostituição, através da diferenciação da vestimenta e segregação dessas 

mulheres para bairros distantes da zona ocupada pela população dita “decente” (GOIS, 2008) 

Os bordéis públicos e as casas de prostituição começaram a ser regulamentados pelo 

Estado. Segundo Pereira (2009, n.p) “havia bordéis públicos, pequenos bordéis privados e 

casas de tolerância – os banhos públicos. Além disso, continuavam a existir as prostitutas que 

trabalhavam nas ruas”. As mulheres que se prostituíam eram geralmente viúvas sem filhos, ou 

aquelas “rejeitadas” pelo marido (SOUZA; KITAWARA, 2004). Se utilizavam dos serviços 

sexuais homens livres, cavaleiros, soldados , artesãos e os servos, os quais, ao usufruírem 

dessa prática, muitas vezes, levavam doenças sexualmente transmissíveis para suas esposas. 

Aos padres e homens casados, o acesso aos prostíbulos públicos era proibido, mas eles 

sempre conseguiam burlar as regras. (PEREIRA, 2009).  

 Começam a se expandir também as casas noturnas, que se tornaram importantes 

postos de trabalho para as prostitutas, que na sua maioria atuavam como dançarinas.  

Com o advento do capitalismo, a demanda por mão-de-obra para trabalhar nas fábricas 

faz expandir o ingresso feminino no setor produtivo. Nas fábricas, ao lado da entrega forçada, 

algumas mulheres se prostituíam com seus patrões e capatazes, em troca de melhor 

remuneração ou favores, evidenciando a hierarquia de poder tão presente nas relações de 

gênero baseadas na dominação masculina/submissão feminina. Nesse setor, a necessidade de 

expansão da produção, aliada à urbanização e o crescimento das cidades, fez difundir na 

sociedade um padrão de comportamento baseado na moral burguesa, do qual a mulher “casta” 

e “contida” era sua principal representante, o que relegava à prostituição um forte controle 

estatal, por meio da repressão policial e controle sanitário.  

A prostituição passa a ser alvo de estudo e investigação por parte das autoridades 

médicas e sanitárias, que acreditavam que a atividade era um “vício”, buscando demonstrar 
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ainda que as prostitutas possuíam características físicas distintas das outras mulheres, tidas 

como “normais”. Propagava-se a idéia de que a prostituição era uma doença física, moral e 

social. Física, pois representava a exacerbação do desejo sexual como algo patológico, além 

de está relacionada à disseminação das DST‟s; moral, ao se contrapor aos padrões morais 

aceitos para a época,e social, na medida em que estava associada ao crime e 

delito.(BARRETO, 2008) 

Nos países que adotaram medidas mais repressoras, como a Alemanha e a União 

Soviética, as prostitutas eram submetidas a exames para diagnosticar doenças venéreas e eram 

presas. (DINIZ, 2009). 

Na atualidade, a prostituição se expande cada vez mais, ao lado do mercado sexual, 

que envolve a prostituição “livre”, o tráfico de mulheres para fins comerciais sexuais e a 

exploração da prostituição infanto-juvenil. Milhares de mulheres são atraídas para o exterior, 

pelas promessas de emprego ou casamento, com o discurso de trabalharem como babás, 

garçonetes, enfermeiras. Ao chegarem ao destino, são obrigadas a se prostituírem e a trabalhar 

sob condições degradantes. Alia-se a isso, a expansão da prostituição infanto-juvenil, 

principalmente nas capitais litorâneas, onde o fluxo de turistas em busca do comércio sexual é 

maior.  

 

1.2 Gênero: aspectos teórico-conceituais 

 

Inicialmente, partiremos das principais vertentes teóricas que permeiam o debate sobre 

a temática em questão. A primeira vertente considera a categoria gênero como determinada 

biologicamente, expressa principalmente pelos órgãos genitais masculinos e femininos. De 

acordo com essa perspectiva, as relações de gênero desiguais são determinadas naturalmente 

pela condição anatômico-biológica dos seres. Dessa sorte, a mulher apresentaria naturalmente 

uma condição física, e consequentemente, moral e psicológica inferior ao homem. Seria esta a 

justificativa para a dominação masculina/submissão feminina e a inserção diferenciada da 

mulher na sociedade. 

Esta visão esteve presente tanto nos discursos médico-higienistas do século XIX, 

como muito anteriormente, nos mitos que perpassavam sociedades tribais e comunidades que 

viviam da caça: algumas tribos da África e Austrália, e também na sociedade grega, que teve 

influência significativa na cultura ocidental (HERITIER, 1990). 
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Na mitologia, a mulher aparece como sensível, afetuosa, destinada ao cuidado com os 

velhos, doentes, e tão frágil ao ponto de “necessitar” do controle do homem, controle esse 

que, na verdade, se traduzia em dominação. Já o homem aparecia como o sexo forte, corajoso 

e portanto, dominante. Nota-se essa diferenciação nas palavras de Virey (1802 apud 

HERITIER, 1990, n.p)  

 

 

se a mulher é fraca por constituição, a natureza quis portanto torná-la 

submissa e dependente na união sexual; ela nasceu portanto para a doçura, a 

ternura e até para a paciência, a docilidade, deve portanto suportar sem 

queixume o jugo da dominação para manter a concórdia na família através 

da submissão.  

 

 

   O discurso mitológico e médico-filosófico travestia de verdade mitos utilizados para 

manter o status quo do homem como ser essencialmente superior. Essa diferenciação binária 

de papéis – homem como produtor, superior, mulher como inferior, “sexo frágil” – era 

revestida de um discurso ideológico machista e que visava legitimar o controle da mulher pelo 

homem: expressava, pois, mais que crenças populares, verdadeiros paradigmas culturais 

(HERITIER, 1990). Segundo Beauvoir (2009), o mito substitui fatos, valores, significados 

por idéias transcedentes, imutáveis, tidas como verdades.  

 Em alguns discursos mitológicos, a mulher aparece identificada com o frio e úmido, o 

pólo negativo; já o homem, quente e seco, pólo positivo. Segundo Heritier (1990, n.p), a 

mitologia apresentou essa função de legitimação da submissão feminina, quando afirma que  

 

 

o mito legitima a ordem estabelecida. No entanto, nem todas as sociedades 

elaboraram mitologias propriamente ditas para fundar a dominação 

masculina, para lhe dá sentido. Mas todas tem um discurso ideológico, um 

corpo de pensamento simbólico que tem essa mesma função de justificar a 

supremacia do homem aos olhos [...] tanto das mulheres, quanto ao dos 

homens, porque quer uns quer outros participam por definição da mesma 

ideologia, inculcada desde a infância 

 

 

Além dos papéis de boa esposa, a mulher sempre esteve associada ao papel de boa 

mãe, dando um sentido à maternidade de algo inevitável e puramente natural. Esses dois 
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papéis de mãe e esposa relegavam a mulher a atividades restritas ao âmbito da esfera 

doméstica, conforme se visualiza nas palavras de Bonald apud Beauvoir (2009, p. 167). 

 

 

O homem está para a mulher como a mulher para a criança; ou o poder para 

o ministro como o ministro para o súdito", escreve Bonald. Assim, o marido 

governa, a mulher administra, os filhos obedecem. [...]  "As mulheres 

pertencem à família e não à sociedade política, e a natureza as fêz [sic] para 

as tarefas domésticas e não para as funções públicas" [...]. 

 

 

Desse modo, o homem esteve sempre associado a características positivas e as 

mulheres, negativas. Segundo Bourdieu (1999), essas diferenças entre os sexos, percebidas 

como um sistema de características de oposições binárias se conforma à visão mítica da 

realidade e se enraíza na sociedade não como uma relação socialmente construída, mas como 

uma “relação arbitrária de dominação dos homens sobre as mulheres”. Assim, ele afirma que 

as diferenças biológicas entre os sexos, e mais especificamente, as diferenças anatômicas 

entre os órgãos sexuais são vistas como justificativa natural para a diferenciação construída 

entre os gêneros e assim ganhar a legitimação social. Esse pensamento, que legitima a 

dominação masculina a partir de dados biológicos naturais, é comungado pelos autores que 

desconhecem a categoria gênero ou a consideram como sinônimo de sexo, a qual se apresenta 

como a justificativa refutada neste texto. Alguns filósofos e autores da sociologia, como 

Weber, São Tomás de Aquino partem dessa perspectiva para tentar explicar a dominação 

masculina/submissão feminina. Segundo São Tomás de Aquino (apud BEAUVOIR, 2009, 

p.16) “[...] a mulher é homem „incompleto‟, um ser „ocasional‟, identificando-a como um 

produto inacabado, feita para satisfazer o homem. 

A perspectiva aqui adotada parte da idéia de que sexo e gênero não são categorias 

idênticas, e sim complementares, rejeitando o determinismo biológico que justifica a 

dominação masculina pela via da anatomia. Ao contrário dos que adotam a perspectiva 

biologicista, para autores como Simone de Beauvoir (2009), Yannoulas (2002), Saffioti (s/d) 

o gênero á uma categoria construída socialmente e difere do sexo, na medida em que este se 

apresenta como um dado natural, e aquele como uma construção social a partir da relação 

homem/mulher. Desse modo, segundo Yannoulas (2002, p.9) 
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A palavra sexo provém do latim “sexus” e refere–se à condição orgânica 

(anatômico–fisiológica), que distingue o macho da fêmea. Sua principal 

característica reside na estabilidade, através do tempo. A categoria de gênero 

provém do latim “genus” e refere–se ao código de conduta que rege a 

organização social das relações entre homens e mulheres. Em outras 

palavras, o gênero é o modo como as culturas interpretam e organizam a 

diferença sexual entre homens e mulheres. Sua principal característica está 

na mutabilidade, isto é, na possibilidade de mudança na relação entre 

homens e mulheres através do tempo. Não se trata de um atributo individual, 

biológico ou inato, mas que se adquire a partir da interação com os outros e 

contribui para a reprodução da ordem social 

 

 

De acordo com Saffioti (s/d), o gênero, situado no campo social, se assenta no sexo, 

que está no campo biológico, no entanto, não se apresentam como dicotômicos e sim como 

partes de uma mesma esfera ontológica: o ser humano. Neste sentido, de acordo com a 

perspectiva aqui adotada e concordando com Saffioti, o gênero é um dado cultural e social, 

mas que não prescinde de sua base natural: o sexo. (SAFFIOTTI, s/d)  

Sobre considerar sexo e gênero uma unidade, Safiotti (s/d, n.p) ainda menciona que  

 

 

a elaboração social do sexo deve mesmo ser ressaltada sem contudo gerar a 

dicotomia sexo e gênero, um situado na biologia, na natureza, outro, na 

sociedade, isto é na cultura. [Deve-se] considerar sexo e gênero uma 

unidade, uma vez que não existe uma sexualidade biológica, independente 

do contexto social em que é exercida. [...]. A ontogênese tem-se mostrado 

uma via frutífera para a preservação dessa unidade 

 

 

Percebe-se que à luz da perspectiva materialista, o gênero se apresenta como uma 

categoria que tem um fundamento ontológico, o sexo, mas que a partir de mediações 

histórico-concretas se constituiu na organização sociocultural das relações entre os sexos, 

mediatizadas por relações de poder (SAFFIOTI apud LOURENÇO, 2004). 

 Nessa mesma perspectiva se situa Joan Scott (s/d) ao afirmar que gênero é uma 

categoria utilizada para designar as relações sociais entre os sexos, rejeitando as justificativas 

biológicas. É uma maneira de indicar as construções sociais sobre os papéis próprios aos 

homens e às mulheres. Ao rejeitar o determinismo biológico na conformação da desigualdade 

de gênero, Scott (s/d) faz uma crítica àqueles que se pautam na referida perspectiva, 

afirmando que “uma teoria que se baseia na variável única da diferença física é problemática 
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[...] porque pressupõe um sentido inerente a corpo humano - fora de qualquer construção 

sociocultural- e a não-historicidade do gênero em si.” 

Ainda sobre a categoria gênero, essa autora afirma que o gênero é constitutivo das 

relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos e se constitui como uma forma de 

significar as relações de poder. Dessa maneira, a construção das relações entre os sexos 

(homem/mulher; homem/homem) perpassa pela disputa de poder, que delimita papéis 

socialmente diferenciados para cada sexo e acaba por privilegiar o homem, deixando a mulher 

na condição de inferioridade. No entanto, cabe ressaltar que, conforme pontuou Safiotti (s/d, 

n.p.), apesar dessas relações serem protagonizadas historicamente pelos homens, “a 

capacidade socialmente legitimada de comandar, nas mãos do patriarca, deixa livre aos seus 

subordinados, homens e mulheres, especialmente estas últimas, a iniciativa de agir, 

cooperando nesse processo mas também solapando suas bases.” 

O gênero se apresenta como uma categoria relacional: o macho se afirma como 

homem em relação à fêmea que se afirma como mulher. Essas relações se apresentam como 

recíprocas. Não obstante, a afirmação da identidade de gênero de um sexo esteja em relação à 

do outro, alguns autores pontuam que a mulher era definida relativamente ao homem como 

ser inferior. Conforme Basaglia (s/d apud VENANCIO, 2001, p.3) 

 

 

A mulher é anatomicamente diferente do homem, assim como o homem é 

anatomicamente diferente dela. Mas enquanto o homem estabeleceu seu 

direito a afirmar o seu ser diverso como um valor, a diferença da mulher é 

definida em relação ao homem por defeito ou por excesso, relativamente 

àquilo que o homem é. 

 

 

De acordo com a perspectiva materialista, a desigualdade de gênero é construída social 

e historicamente e tem por fundamento algo material, concreto, perpassado por relações 

sociais determinadas. A desigualdade deriva de um sistema de dominação/exploração, ao qual 

alguns autores denominam patriarcado. Esse sistema engendra relações hierárquicas e 

desiguais entre os sexos, onde a mulher é dominada pela figura masculina, o patriarca. Este, 

por sua vez, ocupa papel central no patriarcado. 

 Segundo Saffioti (s/d), o patriarcado se baseia no binômio exploração/dominação da 

mulher, sendo que estas duas categorias não dizem respeito à esfera econômica e política, 
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respectivamente como categorias estanques; fazem parte de um mesmo processo: 

exploração/dominação patriarcal, como unidade de uma totalidade dialética: a realidade 

social. 

 O patriarcado organiza as relações homem/mulher, no sentido de visualizar a figura 

masculina como essencial, o sujeito; e a mulher, como inessencial, o outro. Expressa relações 

de poder que delimita papéis sociais e sexuais entre homens e mulheres, não se restringido 

apenas ao campo doméstico, mas também à todas as relações sociais estabelecidas entre os 

seres sociais. Dessa forma, a desigualdade de gênero está presente tanto na esfera doméstica, 

onde as atividades são majoritariamente exercidas pelas mulheres, como na esfera política, 

onde as mulheres ocupam poucos cargos de prestígio e chefia; e também no mercado de 

trabalho, no qual elas ocupam em sua maioria trabalhos precarizados.  

 

 

[...] o fenômeno da opressão feminina, esclarece-se, ainda uma vez, que a 

dominação-exploração constitui um único fenômeno, apresentando duas 

faces. Desta sorte, a base econômica do patriarcado não consiste apenas na 

intensa discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação 

ocupacional e em sua marginalização de importantes papéis econômicos e 

político-deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, por 

conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. (SAFFIOTI, s/d, n.p) 

 

O modelo patriarcal, de acordo com Camurça (2007, p.20 apud SANTOS; 

OLIVEIRA, 2010) se sustenta a partir de cinco elementos: a) se configura como uma relação 

civil, social e não individual; b) dá direitos quase irrestritos aos homens sobre as mulheres; c) 

tem uma base material e se corporifica; d) estabelece uma relação hierárquica que invade 

todos os setores da vida social; e) representa estrutura de poder baseada na ideologia e na 

violência. 

O controle masculino também é exercido sobre a sexualidade feminina. Sobre o 

assunto Saffioti (s/d, n.p.) comenta que “a mulher é objeto da satisfação sexual do homem, 

além de ser reprodutora de herdeiros, de força de trabalho e novas reprodutoras. [...] 

Diferentemente dos homens como categoria social, a sujeição das mulheres envolve prestação 

de serviços sexuais a seus dominadores”. Ao se tornarem esposas e maridos, os homens e 

mulheres estabelecem uma espécie de contrato sexual, no qual estas trocam obediência por 

proteção. Sobre isto, Saffioti (s/d, n.p) escreve  
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Antes de serem pais e mães, os homens e as mulheres são maridos e esposas. 

[...] focalizar o contrato sexual colocando em relevo a figura do marido, 

permite mostrar o caráter desigual do pacto, no qual se troca obediência por 

proteção. E proteção, como é notório, significa, no mínimo à médio e longo 

prazos, exploração-dominação. 

 

 

 

 O patriarcado tem como principais elementos constitutivos: o controle e o medo e se 

apresenta como um pacto entre homens para garantir a opressão das mulheres. Há uma 

hierarquia estabelecida com base nas faixas etárias que sustenta a ordem patriarcal de gênero. 

 Apesar de estarem interelacionados, o conceito de gênero e o de patriarcado não são 

sinônimos e um não exclui ou substitui o outro. O gênero representa as imagens construídas 

pela sociedade acerca do masculino e feminino. Essas representações existem desde o 

primórdio da humanidade, são construções sociais a respeito dos homens e mulheres. Não 

designa a parte oprimida, nem a opressora, compreendendo pois relações sociais entre os 

sexos também igualitárias. Já a ordem patriarcal implica necessariamente relações de gênero 

desiguais, com seres desiguais, caracterizando “a capacidade socialmente legitimada de 

comandar”, nesse caso, do patriarca. (Saffioti, s/d, n.p). Dessa forma, o patriarcado é um tipo 

específico de relações de gênero, sendo, portanto, uma categoria mais específica. De acordo 

com a autora acima mencionada, gênero é uma categoria genérica e patriarcado é mais 

específico (dos últimos seis ou sete milênios): “[...] o primeiro cobrindo toda a história [da 

humanidade] e o segundo, qualificando o primeiro – ordem patriarcal de gênero” 

(SAFIOTTI,s/d,n.p). O patriarcado tem uma história mais recente e data do surgimento da 

propriedade privada e da dominação masculina. A categoria em questão está revestida de uma 

ideologia que justifica e legitima a supremacia masculina. Dessa forma, pode-se falar em uma 

ordem patriarcal de gênero. Sobre isto, Saffioti (s/d, n.p) escreve 

 

 

qualquer que seja a profundidade da exploração-dominação da categoria 

mulheres pela dos homens, a natureza do patriarcado continua a mesma. A 

contradição não encontra solução neste regime. [...] Já em uma ordem não 

patriarcal de gênero, a contradição não está presente. Conflitos podem existir 

e para este tipo de fenômeno há solução nas relações sociais de gênero 

isentas de hierarquias, sem mudanças cruciais nas relações sociais mais 

amplas. 
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 O patriarcado surge, pois articulado à discriminação baseada no sexo e na raça. 

Safiotti (1969 apud SAFIOTTI, s/d, n.p.) 

 

 

o patriarcado serve a interesses dos grupos/classes dominantes e que o 

sexismo não é meramente um preconceito, sendo também o poder de agir de 

acordo com ele. No que tange ao sexismo, o portador de preconceito está, 

pois, investido de poder, ou seja, habilitado pela sociedade a tratar 

legitimamente as pessoas sobre quem recai o preconceito da maneira como 

este as retrata. Em outras palavras, os preconceituosos – e este fenômeno não 

é individual, mas social – estão autorizados a discriminar categorias sociais, 

marginalizando-as do convívio social comum, só lhes permitindo uma 

integração subordinada, seja em certos grupos, seja na sociedade como um 

todo. 

 

 

Diante do exposto, nota-se que a ordem patriarcal de gênero não se restringe a uma 

única esfera da vida social, mas penetra em todas as esferas carregando uma estrutura de 

poder que subordina a mulher à dominação e supremacia masculina, tratando-se de um 

sistema que tem uma base material específica e uma ideologia correspondente que reforça 

essa dominação. Segundo Saffioti (s/d, n.p) 

 

 

A base material do patriarcado não foi destruída. Não obstante os avanços 

femininos, quer na área profissional, quer na representação do parlamento 

brasileiro e demais postos eletivos da arena político. Nem sequer nos países 

nórdicos, nos quais a representação política das mulheres é 

incomparavelmente maior, tal base material sofreu fissuras importantes 

 

 

 Dessa sorte, não se trata apenas de ampliar a participação feminina em setores da 

sociedade, mas de construir uma sociedade isenta de desigualdade de gênero, pautada numa 

ordem de gênero que não possua como sustentáculo a dominação-exploração, com a figura 

masculina como o centro de poder. Sobre isto, Saffioti (s/d, n.p) comenta 
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Não basta ampliar o campo de atuação das mulheres. Em outras palavras, 

não basta que uma parte das mulheres ocupe posições econômicas, políticas, 

religiosas etc., tradicionalmente reservadas aos homens. Como já se afirmou, 

qualquer que seja a profundidade da exploração-dominação da categoria 

mulheres pela dos homens, a natureza do patriarcado continua a mesma. A 

contradição não encontra solução neste regime. Ela admite a superação, o 

que exige transformações radicais no sentido da preservação das diferenças e 

da eliminação das desigualdades, pelas quais é responsável a sociedade. Já 

em uma ordem não-patriarcal de gênero, a contradição não está presente. 

Conflitos podem existir e para este tipo de fenômeno há solução nas relações 

sociais de gênero isentas de hierarquias, sem mudanças cruciais nas relações 

sociais mais amplas. 

 

 

Diante do exposto, nota-se que a desigualdade de gênero está intimamente relacionada 

ao papel ocupado pela mulher na sociedade em todos os setores, o que, por sua vez, também 

se relaciona com o papel que as profissionais do sexo ocupam e a visão que a sociedade tem 

sobre esta atividade. 

 

 

1.3 Particularidades Históricas da Prostituição Feminina no Brasil 

 

A prostituição surgiu no Brasil ainda no período colonial, quando Portugal levava as 

escravas e as índias do nosso país para satisfazer sexualmente os homens da corte. Aliava-se a 

isso, o meretrício de algumas mulheres, principalmente as escravas, que eram consideradas 

pessoas que salvavam os casamentos. Além das meretrizes, havia prostitutas que eram 

dançarinas, tangedoras de instrumentos musicais e cantoras. Elas acompanhavam os homens 

em banquetes luxuosos; recebiam prestígio e freqüentam locais onde estavam a alta 

sociedade, em troca de manter relações sexuais com o “dono” da festa e seus convidados. 

Muitas delas eram cultas, refinadas e educadas (BRASIL, 2009; MOTT, 2009). 

Muitas mulheres que possuíam baixo poder aquisitivo e não podiam pagar pelo 

casamento, já que este era baseado na entrega do dote, ingressavam na prostituição como 

alternativa de sobrevivência. Nesse período, como as oportunidades de trabalho para as 

mulheres eram muito poucas, a maioria delas se ocupava de atividades, como empregadas 

domésticas, comerciantes, artesãs, cartomantes, dançarinas, atrizes. Algumas das atividades 

exercidas pelas mulheres eram vistas como “prostituição enrustida”. Aquelas que trabalhavam 
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fora do lar eram tidas como mulheres desviantes, uma vez que o lócus essencialmente 

destinado à figura feminina era a casa (SARTI, 2008). 

A prostituição no Brasil se expandiu, com a chegada da família real em 1808, o que 

propiciou a urbanização e modernização das capitais, principalmente o Rio de Janeiro. Este se 

tornou um importante centro comercial e industrial do país, a partir do desenvolvimento do 

sistema de transporte urbano, a iluminação à gás e a introdução da limpeza urbana. Aliava-se 

a isso a abertura dos portos e a criação do Banco do Brasil, que transformou o Rio de Janeiro 

na capital do Império português. Esses fatos intensificaram o fluxo de mercadorias e pessoas 

no país, contribuindo para a expansão da prostituição. As prostitutas advinham em sua 

maioria, da Europa. (SOUZA; KITAWARA, 2004; BARRETO, 2008) 

Por volta de 1880, o número de indústrias no Brasil aumenta e o desenvolvimento 

econômico do país propicia uma expansão ainda maior da prostituição. A prostituição, nesse 

período se concentrava nas áreas residenciais, comerciais e turísticas, perto de cafés, cinemas, 

teatro onde se concentravam a maior parte dos estrangeiros e turistas.  

Os cabarés, ao contrário do que se vê na atualidade, eram locais luxuosos, espaços 

requintados de sociabilidade, freqüentados por políticos, advogados, coronéis, alta burguesia. 

Segundo Diniz (2008, p.28), “[...] os bordéis se configuraram como um importante espaço, 

visto que além de concentrar as prostitutas em um só ambiente, também se em um espaço 

atraente, onde havia sociabilidade, jogos, música, dentre outros”. Muitos cabarés se 

inspiravam nos bordéis franceses e por isso, possuíam nomes franceses. 

As prostitutas em geral, eram cultas, vestiam-se com vestidos luxuosos e ostentavam 

jóias; se davam o direito de recusar os clientes os quais não queriam manter contato sexual. 

Nessa época, a distinção entre as cortesãs, aquelas que exerciam a prostituição nos bordéis e 

as prostitutas que exerciam a atividade na rua já estava delineada. As cortesãs eram bem 

sucedidas, possuíam poucos clientes, possuíam mais autonomia em escolher os clientes, 

tinham residência fixa. Já as prostitutas que exerciam a atividade na rua, possuíam uma 

condição econômica inferior, tinham muitos clientes, geralmente estavam submetidas a 

cafetões/cafetinas e residiam nos bordéis.  

No início do século XX, os bordéis começaram a ser deslocados para as periferias da 

cidade, pois se acreditava que as prostitutas eram responsáveis pela disseminação das doenças 

venéreas. Em meio ao Governo de Getúlio Vargas, cujo principal lema era a modernização do 

país, se inicia um movimento de “limpeza” das cidades, que incluía a preocupação em isolar a 

prostituição em áreas específicas. A prostituição começa, então, a ser alvo da repressão 
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policial e do controle sanitário, controle este que se baseou, principalmente nas idéias do 

médico francês Dr. Parent-Duchatelet, que acreditava que as prostitutas achavam natural a 

atividade que desenvolviam pois não se preocupavam com regras morais e valores burgueses 

da sociedade. Sobre isso, Barreto (2008, p.73) afirma que o Brasil era 

 

 

marcado por epidemias e por hábitos e posturas inapropriados dos setores populares, de forma 

que tornou-se necessário limpar a cidade e disciplinar seus habitantes. Era preciso estudar a 

cidade para compreendê-la e modificá-la, transformando-a em um local civilizado. Os 

encarregados dessa tarefa foram os médicos, que deviam atuar como consultores do governo 

para assuntos de higiene pública, agindo sobre os mais diversos setores, curando as doenças 

da cidade. 

 

 

Em Aracaju, o governo, na tentativa de disseminar práticas condizentes com o 

projeto modernizador da época, também se preocupou em disciplinar a prática da prostituição. 

Segundo Cruz (2012, n.p.) 

 

 

Dentre os ambientes que deveriam ser mais policiados e controlados na 

época estavam os cabarés. Estes, segundo o governo, reuniam os três 

elementos que deveriam ser evitados principalmente pelos homens 

aracajuanos: o álcool, as orgias e os jogos de azar. As prostitutas e seus 

ambientes de trabalho representavam um entrave a modernização e 

disciplinarização que Vargas buscava no seu governo 

 

 

 Na capital sergipana, a idéia de que a prostituição necessitava de controle 

levou às autoridades a realizarem palestras sobre educação moral e educação sanitária, no 

intuito de propagar práticas civilizatórias condizentes com os bons costumes da burguesia 

aracajuana. Para isso, organizou-se a Primeira Semana Anti-Venérea na capital sergipana, que 

tinha como objetivo central difundir valores pautados no novo modelo de modernização do 

Brasil. Essas palestras se basearam na política sanitária difundida em outras capitais do país, 

desde 1920. (CRUZ, 2012) 

A associação entre as prostitutas e as DST‟s era bastante divulgada pela mídia, que 

incentivava a visão discriminatória com as prostitutas. Difundia-se, nos jornais a idéia da 
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prostituta como mulher magra, feia e doente que vendia seu corpo sujo. Ela era associada à 

mulher desviante, que não condizia com o papel de mãe e esposa, tão “bem ocupado” pelas 

damas da sociedade. 

De ambientes luxuosos e requintados à lugares sombrios e contaminados, os cabarés 

foram sendo vistos como locais que difundiam males, como as doenças venéreas e a 

violência, sempre associando a prostituta à coisas ruins. Apesar da tentativa de controle por 

parte das autoridades e da mídia, os cabarés representavam importantes pontos de encontro e 

sociabilidade, nos quais se podia fazer contatos políticos, discutir negócios, escrever poesias e 

“desfrutar” de prazeres sexuais, que só eram possíveis com as mulheres “horizontais”, já que 

às esposas, estes eram negados, em nome dos bons costumes. Em Aracaju, por exemplo, 

pode-se visualizar a presença desses pontos de encontro, como o Café Ponto Chic, o 

Vaticano, o Mira-mar, o Bomfim, dentre outras casas da “luz vermelha”. (CRUZ, 2012) 

No período ditatorial, as prostitutas continuaram a ser alvos de intensa repressão 

policial. Não obstante seu intenso controle, muitas autoridades militares e do governo se 

utilizavam dos serviços sexuais dessas mulheres: em troca, as mesmas podiam freqüentar 

locais da “alta” burguesia, como restaurantes e lojas. Em Aracaju, nesse período, era comum 

as prostitutas passearem nas lojas do centro da cidade em busca de roupas e acessórios de 

trabalho. No entanto, esses passeios ocorriam ao final do expediente comercial, quando não 

havia quase ninguém nas ruas, com o intuito de evitarem situações de preconceito e 

discriminação, que se apresentavam como recorrentes. (MOREIRA, 2004). 

Apesar do controle, a prostituição continuou se expandindo no país, principalmente 

nas capitais litorâneas, como Recife, Fortaleza, Natal, Salvador, etc. Em Aracaju, o principal 

ponto difusor da prostituição era a Rua do Bomfim (atual avenida sete de setembro), onde se 

encontravam os bordéis mais frequentados da cidade. Outros locais também havia prostituição 

como a Rua Siriri, Rua Lagarto, Rua João Pessoa, Avenida Pedro Calazans e a região do 

centro, onde atualmente se encontra o Mercado, principalmente no “Beco dos Cocos”. 

(MOREIRA, 2004). 

No final do século XX, com o surgimento da AIDS, a prostituição passou por uma 

nova onda de controle sanitário, associando mecanicamente a atividade à difusão da doença. 

Juntamente com os homossexuais e travestis, as prostitutas eram tidas como “grupos de 

risco”, que precisariam estar constantemente “vigiados”. Começam a se desenvolver 

campanhas sanitárias que faziam aquela associação, no sentido de controlar “as aberrações, 
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perversões e extravagâncias” que advinham prioritariamente dessas mulheres . (BARRETO, 

2008) 

Apesar do controle e repressão, a prostituição continua se alastrando nas capitais 

brasileiras, onde o fluxo de estrangeiros é intenso e a busca por sexo é constante. No entanto, 

na atualidade, não obstante a maior liberalização sexual, as prostitutas, longe de serem 

identificadas como sujeitos de direitos, continuam a ser discriminadas e serem alvo da 

violência praticada tanto pelos clientes quanto pela sociedade em geral, em nome de uma 

construção social da sexualidade que define papéis para homens e mulheres, relegando estas à 

condição de seres inferiores.  

Do luxo e requinte dos cabarés do século XVIII e XIX, às condições degradantes das 

casas de prostituição na atualidade, o que se constata é que, diante das transformações no 

mundo do trabalho, as mulheres são submetidas a relações de trabalho cada vez mais 

degradantes e precárias. Sobre essa realidade, Diniz (2009, p.31) cita “a realidade dos bordéis, 

cujo deslocamento geográfico os colocaram para distante dos bairros elitizados de outrora, se 

configuram como espaço de desigualdade social. Ao invés de vidraças, almofadas 

ornamentadas, espelhos [...] encontram-se lugares escuros, fétidos, sujos [...]” 

Os espaços que as prostitutas ocupam são cada vez mais diversificados, como ruas, 

boates, bordéis, restaurantes. Alia-se a isso, um importante instrumento utilizado na 

atualidade para divulgar os serviços sexuais: a internet. Difundem-se os serviços sexuais em 

blogs, sites especializados, páginas de relacionamento, que ressaltam qualidades físicas, 

preços e a variedade de atividades desenvolvidas por elas: sexo anal, oral, dentre outras 

práticas sexuais. 

Por ora, ressalta-se que a destarte da diversidade de formas em que a prostituição se 

configura, o fator econômico ainda se apresenta, na atualidade, como uma das principais 

causas de ingresso na prostituição, sendo esta, para muitas mulheres, a única alternativa de 

renda A inserção feminina em alternativas precárias de trabalho advém da configuração das 

relações desiguais de gênero ao longo da história, que atribui à mulher o papel de 

inferioridade e subalternidade. A relação entre trabalho e gênero será discutida no tópico 

seguinte.  

 

1.4 Trabalho e gênero: a inserção social feminina 

 



31 

 

 O debate da prostituição perpassa pela análise da relação entre as categorias trabalho e 

gênero, uma vez que aquela atividade envolve a discussão sobre a inserção feminina no 

mercado de trabalho, inserção esta mediada pela construção histórica dos papéis sócias e 

sexuais atribuídos aos gêneros feminino e masculino. Um breve resgate histórico daquela 

inserção nos possibilita apreender as configurações da prostituição hoje e suas mediações e 

interconexões com as categorias trabalho e gênero. 

 Na chamada comunidade primitiva, onde não havia exploração, nem propriedade 

privada, homens e mulheres desempenham papéis diferenciados, baseados em uma divisão 

natural das tarefas, de acordo com a idade e o sexo. As mulheres coletavam frutos e cuidavam 

dos filhos; os homens, se ocupavam em trazer alimentos para a comunidade. Até aí, a 

diferenciação era baseada na condição anatômica dos seres, dado o baixo desenvolvimento 

das forças produtivas. Somente com a produção do excedente econômico, que possibilitou a 

exploração e a apropriação privada do produto do trabalho, se abriu a possibilidade de 

escravizar pessoas. Com a escravidão, o papel das mulheres se restringiu ao âmbito privado 

da vida em sociedade: ela se ocupava das tarefas domésticas: seu espaço é o “lar”, já o 

marido, tinha como lugar central o âmbito público da vida: ele trabalhava fora de casa, era o 

provedor do lar e se ocupava de assuntos públicos, como a política. Essa distinção de papéis 

agora já se baseava em uma construção sexuada dos gêneros, pautada no modelo patriarcal de 

gênero. (NETTO; BRAZ, 2006) 

Essa divisão de papéis continuou no regime feudal - onde a mulher continuou a se 

restringir à esfera privada da vida - que se seguiu com a derrocada do escravismo. Com a 

complexificação da comercialização de mercadorias, a demanda por mão-de-obra foi 

expandindo cada vez mais, sendo necessário mais escravos para a produção. A dinâmica das 

forças produtivas entra em descompasso com as relações de produção: estas ainda arcaicas, 

aquelas em processo de renovação e modernização (NETTO; BRAZ, 2006). 

O regime feudal tinha como principal fonte de riqueza a terra. Estas eram cultivadas 

pelos servos, que em troca recebiam abrigo e proteção dos seus senhores. As terras eram 

cultivadas pelos servos e estes ainda pagavam aos senhores dos feudos altos impostos e 

tributos. O servo não era mercadoria do senhor, no entanto sofria intensos castigos corporais.  

No século XIV, o regime feudal começa a se deteriorar devido a fatores como: a peste 

negra, que assolou grande parte da população; a redução de terras cultiváveis; técnicas ainda 

muito rudimentares para as novas exigências de uma produção maior; incompatibilidade entre 
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estrutura econômica e política, uma vez que esta continuava sendo feudal e aquela, estava 

cada vez mais burguesa. (ENGELS, s/d, p.16). 

Com o desenvolvimento e complexificação do comércio, este se torna a principal 

atividade econômica da época. Os comerciantes aos poucos vão acumulando capital e se 

tornando burgueses. Esse acúmulo possibilitou o investimento em fábricas e tecnologias, 

surgindo uma onda de industrialização, que inaugurou a primeira fase do capitalismo: o 

capitalismo concorrencial (ARANHA, 1999). Os camponeses e artesãos que não conseguiram 

acompanhar o desenvolvimento das forças produtivas venderam a única coisa que lhes restava 

para exercer seu ofício: a força de trabalho, e passaram a ser trabalhadores livres. O trabalho 

livre foi um dos pressupostos para o desenvolvimento da sociedade baseado no capital, que 

tinha como principal objetivo explorar o trabalhador para a extração da mais-valia. 

A primeira fase capitalista, que vai da I Revolução Industrial até meados do século 

XIX, compreende a fase concorrencial, que tem como principais características: a livre 

concorrência e a pouca intervenção estatal na economia. O Estado se configura como Liberal, 

na medida em que sua intervenção na economia também era reduzida, se restringindo a três 

funções: “a defesa contra os inimigos externos; a proteção de todo o indivíduo de ofensas 

dirigidas por outros indivíduos; e o provimento de obras públicas que não possam ser 

executadas pela iniciativa privada” (BOBBIO, 1988 apud BEHRING & BOSCHETTI, 2006, 

p. 60). 

Com o aumento da demanda por mão-de-obra gerada pela expansão do setor 

industrial, as mulheres começaram a ser incorporadas nas fábricas. Elas trabalhavam 

prioritariamente nas fábricas de tecidos, com fusos e teares, já que tal trabalho era repetitivo e 

exigia pouca qualificação (LIMA, 2009). Estava aí presente a desigualdade de gênero no setor 

produtivo, reforçado por habilidades tidas como naturais do sexo feminino. Segundo Saad 

(2005, p. 4), tais características seriam: “[...] fraca, frágil, dócil, dependente, submissa, 

sensível [...]”, que ajudavam a mulher a ser facilmente comandada pelos homens.  

As mulheres representavam um ganho para o capital, uma vez que auferiam salários 

menores que os homens, mesmo que ocupassem os mesmos postos de trabalho. Os cargos de 

inspetor e gerente de fábrica não eram ocupados por mulheres, dada a idéia de sua 

incapacidade intelectual para a liderança. Os homens eram vistos como ideais para esses 

cargos, sendo reforçadas suas características de “[...] forte, autocrítico, decidido, dominador, 

firme, orientado para a realização [...]” (SAAD, 2005, p.3) 
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Sobre a diferenciação salarial, Saffioti (s/d) comenta que as mulheres tem menor 

acesso à educação dirigida a obtenção de cargos prestigiosos e bem remunerados. Os salários 

médios das trabalhadoras é bem inferior aos salários médios dos trabalhadores, não obstante o 

maior grau de escolarização feminino em relação ao masculino.  

Além da diferenciação salarial, várias operárias eram violentadas tanto física quanto 

sexualmente, segundo palavras de Valeria Penna (1988, p.106) “O fato é que as mulheres, 

além de estarem submetidas, como os homens trabalhadores, a condições de trabalho 

corrosivas, diferentemente desses, ainda sofriam maus tratos corporais e auferiam salários 

mais baixos”. 

Em fins do século XIX, a incorporação de novas tecnologias fez aumentar a 

produção e produtividade do trabalho. As empresas que não conseguiram acompanhar o ritmo 

do desenvolvimento das forças produtivas faliram ou se uniram, formando os blocos de 

empresas que passaram a comandar a economia global. Tais grupos se chamavam 

monopólios, inaugurando uma nova etapa do capitalismo: a etapa monopolista. (ARANHA, 

1999). Nessa etapa, a exportação de mercadorias foi acrescida também da exportação de 

capitais, predominando o capital financeiro e o setor especulativo. 

Segundo Netto e Braz (2006) as principais características desse período são: o forte 

aumento da acumulação capitalista e da taxa de lucro; expansão da produção e da 

produtividade; “economização” de trabalho vivo (homens) em detrimento do trabalho morto 

(máquinas), aumentando o desemprego; controle da economia monopolizado por alguns 

grupos capitalistas; forte presença da atividade especulativa; internacionalização da produção, 

onde a mercadoria é produzida em vários países, sendo cada um responsável por apenas uma 

parte do processo produtivo (NETTO; BRAZ, 2006). 

Por volta da terceira década do século XX, uma das maiores crises da história do 

capitalismo afetou a economia mundial como um todo, fazendo surgir as idéias de Keynes, 

um liberal heterodoxo, que apontou como saída para a crise uma maior intervenção estatal na 

economia, de modo a garantir o equilíbrio econômico. (NETTO, BRAZ, 2006; BEHRING; 

BOSCHETTI, 2006). 

Quanto à esfera produtiva, foi gestado um novo modelo de acumulação: o 

fordismo/taylorismo, que teve como principal fundamento a administração científica da 

produção. Esse modelo aliava produção em massa, consumo em massa, padronização das 

mercadorias, intenso controle do tempo de produção e forte especialização das tarefas, 

fragmentando o processo de trabalho e acentuando a diferenciação entre trabalho manual e 
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mental (HELOANI, 2006; NETTO;BRAZ, 2006). Essa mudança no setor produtivo 

intensificou-se a utilização da força de trabalho feminina nesse período, sem no entanto 

representar uma ruptura com os padrões de comportamento aceitáveis. As mulheres 

continuavam sendo incorporadas em atividades mal remuneradas, insalubres e com longas 

jornadas de trabalho. 

O fordismo articulou um controle sobre a vida pessoal do trabalhador, por meio da 

contenção de seus impulsos sexuais e vícios. Segundo Margareth Rago (1985), “esse foco nas 

relações familiares tinha como objetivo estabelecer um novo modelo de comportamento e de 

vida e também atuar na criação de um novo modelo de trabalhador, mais dócil, submisso e 

produtivo.” Ao lado da submissão do homem e da mulher ao patrão capitalista e às novas 

exigências de produtividade do novo modelo de acumulação, as mulheres eram ainda 

submetidas do ponto de vista sexual aos seus maridos. 

O Brasil acompanhou o desenvolvimento econômico mundial do período: o fordismo 

fez crescer a economia, pautada na abertura comercial ao capital estrangeiro, o que dinamizou 

o mercado de trabalho brasileiro e aumentou a oferta de empregos formais. No entanto, 

paralelo a isso, ocorreu “a reprodução de baixos salários, proliferação de auto-ocupação e de 

pequenos negócios de baixa produtividade e permanência de alta proporção de empregos 

domésticos remunerados.” (MATTOSO, s/d, p. 131).  

Não obstante a fase de expansão capitalista mundial nesse período, tal fase começou 

a se exaurir nos fins de 1960 e início de 1970, quando o capitalismo entrou em mais uma de 

suas crises cíclicas que teve como principais consequências: estagnação das taxas de lucro, 

queda na taxa de investimento e lento crescimento econômico (OLIVEIRA, 1998). 

Como resposta à crise, o capitalismo entra em uma fase de reestruturação produtiva, 

com mudança na base técnica da produção, que passa a se utilizar da microeletrônica, 

intensificando a produtividade do trabalho, o que, no lado oposto, poupou mão-de-obra e 

aumentou o desemprego. 

O novo padrão de acumulação, denominado por alguns autores de acumulação 

flexível ou “toyotismo” foi marcado pela “[...] flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo”. (Harvey, 1992 apud ARANHA, 

1999, p. 111). Essa flexibilização levou à terceirização de diversas atividades do setor 

produtivo. 

Na esfera do trabalho, com a introdução das tecnologias, vários postos de trabalho 

foram extintos e diversos trabalhadores ficaram desempregados. Novas exigências foram 
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postas aos trabalhadores, como: trabalhadores mais criativos, pró-ativos e polivalentes. Além 

disso, surgiram novas formas de relações de trabalho com a flexibilização dos contratos, a 

expansão dos contratos em tempo parcial e dos contratos temporários; a reatualização de 

práticas escravizatórias; a utilização do trabalho infantil; aumento da informalidade do 

trabalho; aumento do desemprego (NETTO; BRAZ, 2006). Este último assola principalmente 

as mulheres: segundo informações do DIEESE (2012, p. 5-6), apesar do aumento da 

participação delas no mercado de trabalho como todo, a taxa de desemprego feminina ainda é 

substancialmente maior que a dos homens. Dessa forma, o desemprego se torna uma das 

razões para a inserção feminina na atividade da prostituição, já que esta representa para 

algumas delas a única fonte de renda para sua sobrevivência. 

Apesar do desemprego se caracterizar como estrutural, a situação das mulheres é 

ainda mais complicada, pois como elas foram e continuam sendo visualizadas como seres 

incompetentes para algumas tarefas, os critérios para demissão se tornam mais flexíveis para 

elas.  

Não obstante a precarização, cabe ressaltar que na década de 80 do século XX, 

ocorre um aumento significativo de mulheres no setor produtivo, configurando uma 

“feminização” do mundo do trabalho. Esse aumento se deu tanto no setor industrial, como no 

setor de comércio e serviços. Contudo, ressalta-se que as atividades que mais incorporaram as 

mulheres foram o serviço doméstico e as atividades relacionadas ao cuidado, como 

enfermeiras, professoras, assistente sociais, reforçando a desigualdade de gênero. 

(BRUSCHINI, 1988)  

Na década de 90 do século em questão, com os ajustes neoliberais, a precarização do 

trabalho se intensificou e continuou impactando as mulheres de forma mais significativa. É 

notória a maior participação feminina no mercado de trabalho, contudo elas continuam sendo 

maioria em trabalhos precarizados, nos quais muitos direitos trabalhistas são negados. O 

capitalismo, segundo Santos e Oliveira (2010, p.14) “se beneficia da opressão vivenciada 

pelas mulheres, tanto do ponto de vista ideológico, por meio da reprodução do papel 

conservador da família e da mulher, como na perspectiva da inserção precária e subalterna no 

mundo do trabalho”. 

A falta de oportunidades de trabalho, atrelada à questão de gênero, aparece, então, 

como uma das razões para o ingresso da mulher na prostituição, ressaltando aqui que essa não 

é a única razão, uma vez que problemas familiares, vontade de manter determinado padrão de 
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consumo, necessidade de liberalização dos desejos sexuais também podem levar à prática da 

prostituição. 

Visualiza-se que, apesar das conquistas femininas no campo produtivo, político, 

doméstico e cultural, a desigualdade de gênero ainda permanece com sua estrutura intacta. 

Essa desigualdade é maior no caso da prostituição que é uma atividade repletamente 

atravessada pela mediação da construção de relações desiguais entre os sexos e que articula 

relações de poder entre homens e mulheres.  

Para melhor compreender a relação entre a prostituição e a categoria trabalho, partindo 

da perspectiva marxista, faz-se necessário abordar essa atividade à luz do debate de trabalho 

produtivo e improdutivo em Marx. 

 

 

CAPÍTULO 2: A categoria trabalho a partir da Teoria Social de Marx 

Para analisarmos a relação entre a prostituição e o trabalho a partir da perspectiva 

marxista, cabe inicialmente abordarmos o debate teórico-conceitual da categoria trabalho em 

Marx, incluindo o debate sobre trabalho produtivo e improdutivo. 

Esse debate trata da análise de Marx a respeito das categorias trabalho produtivo e 

consequentemente, trabalho improdutivo. Tais análises foram desenvolvidas a partir das 

leituras de: O Capital, livro I, volume I; O Capital, Livro I, volume II, Os Manuscritos 

Econômicos de Marx (1861-1863), intitulados de Teorias da Mais-Valia; Os Manuscritos de 

1863-1865, publicados na forma de um capítulo inédito (capítulo VI de O Capital). Além 

disso, utilizou-se como referências teóricas, autores marxistas, como José Paulo Netto e 

Marcelo Braz; Maria Augusta Tavares e Vera Aguiar Cotrim. 

 

2.1 Trabalho em geral e trabalho produtivo do ponto de vista do capital 

 

A economia burguesa vulgar tende a conclamar que trabalho em geral e trabalho 

produtivo sob o capital são conceitos idênticos, por naturalizarem o modo de produção 

capitalista e suas determinações como fenômenos eternos e a-históricos, imputando as 

características inerentes e pertinentes a esse modo de produção a todo e qualquer modo de 

produção anterior, anulando as especificidades daquele, o que redunda na superficialidade 

dessas análises. Assim, conforme Marx (1987, n.p) 



37 

 

 

 

Só o tacanho espírito burguês, que considera absolutas e, portanto formas naturais eternas as 

formas capitalistas de produção, pode confundir estas duas perguntas - que é trabalho 

produtivo do ponto de vista do capital, e que trabalho é em geral produtivo ou que é trabalho 

produtivo em geral - e assim ter-se na conta de muito sábio, ao responder que todo trabalho 

que produza alguma coisa, um resultado qualquer, por isso mesmo, é trabalho produtivo 

 

 

 Apesar de ter como foco central de sua análise a gênese e o desenvolvimento da 

sociedade capitalista, Marx não deixa de caracterizar o trabalho produtivo no seu sentido 

geral, ou seja, como atividade inerente ao homem e fundante da sociabilidade humana, 

independente do tipo de sociedade. 

 Para o autor, trabalho é o intercâmbio entre a natureza e o homem, através do qual 

este se utiliza das forças naturais do seu próprio corpo (braços, pernas, cabeça) para 

transformar aquela em meios de subsistência (valores de uso) que atendam à suas 

necessidades humanas. Neste sentido, trabalho “é um processo de que participam o homem e 

a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza.” (MARX, 1984, p.202) Por esse viés, o 

trabalho caracteriza-se como uma atividade exclusivamente humana, já que este é o único ser 

que tem a capacidade de antecipar em sua mente os objetivos e resultado da sua ação, 

capacidade essa à qual Marx chamou de “pôr teleológico”. Ao antecipar esses resultados 

conscientemente antes de executá-los, o homem distingue-se do animal, uma vez que este age 

puramente por instinto. Nas palavras de Marx (1984, p.202) “[...] o que distingue o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la 

em realidade”. 

Ao modificar a natureza para sua própria sobrevivência, o homem desenvolve 

habilidades e conhecimentos que tornam mais complexas suas necessidades, o que demanda 

novas habilidades e conhecimentos. Esse processo (o trabalho em si), aliado ao 

desenvolvimento da linguagem articulada e da comunicação, funda o processo de 

humanização. (MARX, 1984) 

Como atividade fundante da sociabilidade humana, o trabalho opera através de 

elementos presentes em todo processo de trabalho geral, como: o objeto de trabalho, ao qual 
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se aplica o trabalho; os instrumentos de trabalho (meios de trabalho); e o próprio trabalho, a 

atividade adequada à finalidade. (IBIDEM) 

Os meios de trabalho e o objeto de trabalho são meios de produção, entram no 

processo de trabalho como elementos para a produção de valores-de-uso por meio da ação do 

homem. O produto do processo de trabalho em geral são valores-de-uso, mercadorias que tem 

uma utilidade específica. Esse processo de produção de valores-de-uso, que independe de 

qualquer estrutura social determinada é também processo de trabalho útil, que tem como 

produto, objetos que são úteis para atender as necessidades humanas. Neste caso, Marx (1984, 

p.65) enfatiza que “os elementos gerais do processo de trabalho, por conseguinte, são 

independentes de todo e qualquer desenvolvimento social determinado”.  

Nesse processo de trabalho geral, portanto, todo trabalho é trabalho produtivo. 

Produtivo no sentido de que produz mercadorias, mas como assinala Marx (1984, p.205) em 

nota de rodapé “essa conceituação de trabalho produtivo, derivada apenas do processo de 

trabalho, não é de modo nenhum adequada ao processo de produção capitalista”.  

O processo de trabalho aqui apresentado produz mercadorias como valores de uso, 

onde os diversos trabalhos diferenciam-se entre si pela qualidade e o valor de uso específico 

que produz. Exemplo: o trabalho do alfaiate difere do trabalho do tecelão; este tece e o outro, 

costura. Assim, segundo Marx (1984, p.213, grifo nosso)  

 

 

O trabalho do fiandeiro, como processo de produzir valores-de-uso, é 

especificamente distinto dos outros trabalhos produtivos e a diversidade se 

patenteia subjetiva e objetivamente, na finalidade exclusiva de fiar, no modo 

especial de operar, na natureza particular dos meios de produção, no valor-

de-uso específico do seu produto.  

 

 

Tomando-se como referência o trabalho em seu sentido geral, ressalta-se que o 

trabalho é produtivo na medida em que produz mercadorias, no entanto, como mencionado, 

essa caracterização não é suficiente para explicar o trabalho produtivo sob o comando do 

capital. Para Marx 

  

 

[...] não é esse caráter concreto do trabalho, seu valor de uso como tal - a circunstância de ser, 

por exemplo, trabalho de alfaiate, sapateiro, fiandeiro, tecelão etc. - que constitui seu valor de 
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uso específico para o capital e por isso o qualifica de trabalho produtivo no sistema de 

produção capitalista. O que constitui seu valor de uso específico para o capital não é seu 

caráter útil particular, tampouco as propriedades especiais úteis do produto em que se 

materializou (MARX, 1863, n.p). 

 

 

O processo de trabalho geral perpassa pela produção e circulação simples de 

mercadoria, o que Marx representa na fórmula M – D – M, na qual M expressa a mercadoria e 

D, o dinheiro. Nesse processo, ao vender (M – D), o dono da mercadoria, vende um valor-de-

uso em troca de dinheiro. Com esse dinheiro, por sua vez, compra (D – M) algo que lhe é útil. 

O objetivo central, portanto, é a satisfação de necessidades, em uma palavra, valor-de-uso. 

Marx afirma que “a circulação simples da mercadoria – vender para comprar – serve de meio 

a um fim [...], a apropriação de valores-de-uso, a satisfação de necessidades” (MARX, 1984, 

p.171). Neste caso, o dinheiro serve apenas como meio de troca e não como meio de 

valorização do valor adiantado, isto é, como capital, que será trabalhado no próximo tópico. 

Por enquanto, salienta-se que o processo de circulação simples de mercadoria, resultado do 

processo de trabalho em geral tem como objetivo a satisfação de necessidades e não se imputa 

à esse trabalho a caracterização de produtivo e improdutivo.  

. 

2.2 Processo de trabalho capitalista  

 

Diversamente do trabalho em geral, a conceituação de trabalho produtivo sob o capital 

não se resume à utilidade específica do produto do processo de trabalho. Essa conceituação 

tem relação direta e imediata com o fato de produzir mercadorias, mas não se restringe a esse 

aspecto, uma vez que no modo de produção especificamente capitalista, a forma mercadoria 

já se encontra generalizada. Aqui, a caracterização do trabalho como produtivo leva em 

consideração também a produção de mais-valia. A mercadoria se torna “a forma 

universalmente necessária do produto”, [...] “a produção capitalista converte pela primeira vez 

a mercadoria em forma geral de todos os produtos”. (MARX, s/d, p. 143-145). 

  No capitalismo, a mercadoria não só possui dois fatores: valor-de-uso e valor de 

troca, como também é processo de produção de mais-valia, valor excedente. O produto do 

capitalismo é um valor-de-uso, mas que só importa na medida em que nele se corporifica 

valor-de-troca ou valor. Segundo Marx (s/d, p. 147)  
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[...] a mercadoria [...] tem que assumir um duplo modo de existência. Não só 

tem que satisfazer o comprador como um artigo com determinadas 

qualidades úteis, como um valor-de-uso determinado que satisfaz 

determinadas necessidades [...]; é também preciso que o seu valor de troca 

tenha recebido uma forma diferente e distinta do seu valor-de-uso, forma 

autônoma. Deve apresentar-se como unidade do valor de uso e valor de 

troca. Esta forma autônoma, [...] o valor de troca se encontra expresso como 

[...] dinheiro.  

  

 

 O valor da mercadoria se expressa, pois de duas formas: o valor-de-uso e o valor de 

troca. O primeiro expressa a utilidade do produto, que irá satisfazer as necessidades humanas. 

Tal utilidade é criada pelo emprego de trabalho concreto, trabalho humano diferenciado e 

específico, qualitativamente diferenciado uns dos outros, como por exemplo: o trabalho do 

tecelão, que tem como produto o tecido que é qualitativamente distinto do trabalho do 

alfaiate, cujo produto é a roupa. Já o valor de troca ou valor expressa a quantidade de trabalho 

socialmente necessário para a produção de determinada mercadoria. O valor de troca tem 

como expressão monetária, o preço. Na qualidade de criador de valor de troca ou valor, o 

trabalho é dispêndio de força humana produtiva, trabalho indiferenciado, que incorpora valor 

à mercadoria, só difere uns dos outros quantitativamente, é trabalho humano abstrato. Sobre 

este duplo caráter do trabalho e da mercadoria, Marx (1984, p. 54) afirma que 

  

 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no 

sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, 

cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de 

força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, 

nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz valores-de-uso. 

 

 

 A mercadoria, sob a sociedade do capital, aparece como unidade entre valor de uso e 

valor de troca. Embora se apresente de formas diferentes, o valor possui a mesma substância: 

o trabalho, e a magnitude desse valor é medida da mesma maneira: pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário, por um quantum de trabalho social médio incorporado à produção 

daquelas mercadorias, tempo que segundo Marx (1984, p. 46) “[...] é o tempo de trabalho 

requerido para produzir-se um valor-de-uso qualquer, nas condições de produção socialmente 



41 

 

normais, existentes, e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho”. É esse 

tempo que incorpora valor às mercadorias. 

 O processo de produção de mercadorias, sob o modo de produção capitalista, é ao 

mesmo tempo processo de trabalho e processo de valorização do capital. O processo de 

trabalho é um meio do processo de valorização, que é essencialmente produção de mais-valia. 

Dessa forma, o processo de produção de mercadorias no capitalismo não é mero processo de 

produção de mercadorias, mas também é, essencialmente, produção de valor excedente, de 

mais-valia, de sobretrabalho. 

 Antes de analisarmos a produção da mais-valia como fenômeno intrínseco e finalidade 

do capitalismo, cabe aqui mencionar o caráter coletivo que assume o trabalho nesse modo de 

produção, o que servirá como elemento importante para a discussão do trabalho produtivo e 

improdutivo. Marx atribui esse caráter coletivo do trabalho ao advento da maquinaria e sua 

crescente incorporação ao processo produtivo.  

Antes do emprego das máquinas, os trabalhadores eram proprietários dos meios de 

produção, logo, o produto do trabalho também lhes pertencia. O artesão detinha o 

conhecimento de todo o processo produtivo. Como dono dos meios de produção, o homem 

operava individualmente, “um mesmo indivíduo executava diferentes operações”, e não havia 

a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual: o mesmo artesão produzia e ao 

mesmo tempo, planejava a atividade. 

Na fase da manufatura, o trabalho começa a se coletivizar, no entanto, o caráter 

coletivo do trabalho dizia respeito apenas à esfera quantitativa, onde o “trabalho coletivo era a 

combinação de muitos trabalhadores parciais. (TAVARES,2004) 

 No modo de produção tipicamente capitalista, o trabalho ganha um caráter coletivo; e 

os trabalhos especificamente individuais tornam-se cada vez mais raros. O processo de 

trabalho apresenta-se agora fragmentado e há uma rígida separação entre trabalho manual e 

intelectual. Os trabalhadores, tomados de maneira independente, se diferenciam 

qualitativamente do trabalhador coletivo, na medida em que estão “[...] submetidos a um 

processo de trabalho que, por razões objetivas, independe da sua vontade e da sua habilidade, 

porque, [...] a máquina impõe o trabalho socializado. O caráter cooperativo do processo de 

trabalho torna-se agora, uma necessidade técnica” (MARX, 1983 apud TAVARES, 2004, 

p.119) O homem passa a ser meio e instrumento de valorização do capital: ele não mais 

utiliza as ferramentas como meios de trabalho, mas ele próprio se transforma em meio de 
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trabalho, na medida em que serve como mediador entre o objeto de trabalho e a máquina. O 

processo de trabalho se torna alheio ao trabalhador. . 

É típico do período da grande indústria e do capitalismo propriamente dito, o caráter 

coletivo da produção, no qual esta não se refere à produção individual do trabalhador, mas à 

uma capacidade de trabalho socialmente combinada. O produto do trabalho, com a subsunção 

real do trabalho ao capital, passa a ser social e a produção não envolve apenas os operários 

que manipulam diretamente o objeto de trabalho, mas representa “[...] o conjunto de 

envolvidos na produção, desempenhem eles atividades manuais ou não”. (NETTO; BRAZ, 

2006, p.113). Essa ampliação do conceito de trabalho coletivo é fundamental para o debate do 

trabalho produtivo e improdutivo. 

Para ser produtivo, então, o trabalhador não necessita participar manualmente da 

transformação da matéria, mas o trabalho, seja ele manual ou intelectual, deve ser 

indispensável à elaboração das mercadorias, deve ser essencial à criação do valor e mais-

valia, o que torna esta uma categoria essencial ao debate do trabalho produtivo e improdutivo 

e sua relação com a prostituição. 

 

2.2.1. A mais-valia como finalidade do processo de trabalho capitalista  

 

 A mais-valia se apresenta como resultado e finalidade do processo de produção 

capitalista. Sua produção perpassa pela transformação do dinheiro em capital. 

 Marx no Livro primeiro, volume I de O Capital, em seu capítulo IV aborda a relação 

entre a criação da mais-valia e a circulação de mercadorias. Aponta como fórmula da 

circulação de mercadorias na sociedade capitalista: D – M – D‟, onde o dinheiro se converte 

em mercadoria e esta, por sua vez se reconverte em dinheiro, “comprar para vender”; dinheiro 

que no final é igual ao dinheiro adiantado no início do processo mais um acréscimo, um valor 

excedente, uma mais-valia. Ao contrário da circulação simples de mercadorias, o dinheiro não 

aparece como mero meio de circulação, mas vira capital. O ponto de partida e o ponto final 

não é um valor-de-uso, com finalidade de satisfazer necessidades como na circulação simples. 

No capitalismo, essa circulação tem como ponto de partida e chegada o dinheiro. Na primeira 

forma de circulação, a finalidade é a satisfação de necessidades, um valor-de-uso; na segunda, 

o dinheiro ou valor de troca é a finalidade em si mesma.  
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 O dinheiro - “primeira forma em que aparece o capital” (MARX, 1984, p.166) – só se 

transforma em capital, de fato, quando é empregado na compra de fatores de produção, meios 

de produção que servem como elementos que possibilitam a produção de mercadorias, como 

“fatores do processo real de trabalho”. Parte desse dinheiro, capital a se valorizar, é 

empregada em meios de produção (maquinaria, equipamentos, instalações), que constituem o 

capital constante, as condições objetivas de produção; e a outra parte, é empregada na compra 

da força-de-trabalho, trabalho vivo, capacidade de trabalho e, portanto, as condições 

subjetivas de produção. (MARX, 1984) Condições objetivas e subjetivas do processo de 

produção constituem o processo real de trabalho e, assim, o processo global de produção 

orientado para obter dinheiro e mais dinheiro, ou o processo de produção especificamente 

capitalista que é em suma, processo de produção de valor e mais-valia. 

Segundo Marx, as condições objetivas (meios de produção) só se transformam em 

valores-de-uso e consequentemente, em valores de troca por meio da utilização do trabalho 

vivo neste processo. É a força-de-trabalho, ou propriamente o trabalho que incorpora valor às 

mercadorias, valor que é medido pela quantidade de horas, dias necessários à produção de 

mercadorias. Conforme Marx (s/d, p. 54-63)  

 

 

Não é por o capitalista os comprar (meios de produção) que estes objetos 

desempenham tal papel no processo de trabalho; [...] não é pelo fato de, na 

sua transformação em capital, o dinheiro se converter nos fatores do 

processo de trabalho – [...] material de trabalho e meios de trabalho – que 

[estes] se tornam por natureza capital. [...] o fato mais essencial do processo 

de trabalho é o trabalhador. [...] é justamente como criador de valor que o 

trabalho vivo se incorpora de maneira constante no processo de valorização 

[...] 

 

 

Marx postula que a criação de mais-valia não advém da troca de mercadorias, isto é, 

“a circulação ou troca de mercadorias não cria nenhum valor”, a circulação de mercadorias 

apenas expande o valor criado na esfera da produção de mercadorias. (MARX, 1984, p.183) 

Somente a força-de-trabalho, empregada na esfera da produção, cria valor e mais-valia.  

Nas palavras de Mandel (1998, p.123 apud NETTO; BRAZ, 2006, p.115)  

 

 

A criação de valor e de mais-valia só é possível mediante a produção de 

mercadorias. Somente na produção de mercadorias, portanto, realiza-se 
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trabalho produtivo. Nenhum valor novo se agrega na esfera da circulação e 

da troca, para não falarmos da bolsa de valores e da agência bancária – aí, o 

que ocorre é a redistribuição ou repartição da mais-valia anteriormente 

criada. 

 

 

 O que acontece nas esferas da circulação, da distribuição e do consumo é a 

apropriação do valor gerado na esfera da produção. O que acontece é que apesar da criação da 

mais-valia se dá na esfera da produção, essa massa de mais-valia não é integralmente 

apropriada pelo capitalista industrial: apenas uma parte dela se transforma em capital, que 

compra meios de produção e reinicia o processo de produção de mais-valia, ou seja, apenas 

uma parte se transforma em lucro industrial. Outra parte é destinada aos bancos, aos quais o 

capitalista pede dinheiro emprestado para, mais tarde, pagar em forma de juros, é o lucro 

bancário: “é comum que o capitalista tenha necessidade de tomar dinheiro emprestado em 

bancos para fazer investimentos em máquinas e instalações” (NETTO; BRAZ, 2006, p.119). 

A terceira parte da mais-valia é transferida aos comerciantes, já que são necessários 

distribuidores que comercializem as mercadorias produzidas na esfera da produção, visto que 

a apropriação da mais-valia só se efetiva quando a mercadoria de que o capitalista é possuidor 

se realiza, isto é, quando ela é vendida. (IBIDEM). 

Para comprar força-de-trabalho, é necessário que o capitalista encontre o trabalhador 

livre para vender sua força-de-trabalho no mercado (MARX, 1984). O trabalhador livre é, 

pois, condição essencial do processo de produção tipicamente capitalista, assim como o 

trabalho tem que assumir a forma assalariada. Com o despojamento dos artesãos de seus 

meios de produção, o assalariamento se torna a forma geral do trabalho no modo de produção 

capitalista. (MARX, 1984) Conforme Marx (s/d, p. 73)  

 

 

o trabalho assalariado é, pois, para a produção capitalista, uma forma 

socialmente necessária do trabalho, assim como o capital, [...] é uma forma 

socialmente necessária que devem adotar as condições objetivas do trabalho 

para que este último seja assalariado. De modo que o trabalho assalariado 

constitui uma condição necessária para a formação do capital e se mantém 

como premissa necessária e permanente da produção capitalista. 

 

 

Ao entrar em ação no processo real de produção, o trabalhador deve tanto conservar o 

valor do capital adiantado, aplicando uma quantidade de trabalho equivalente ao salário que 
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recebeu, nos meios de produção, como também incrementar o valor, gerar mais-valia através 

de uma quantidade de trabalho excedente, além do valor do seu salário. (MARX, s/d, 1984)   

A mais-valia pode se originar do prolongamento da jornada de trabalho ou “da 

alteração na relação quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de trabalho: 

trabalho necessário e trabalho excedente” (MARX, 1984, p.363). A primeira, Marx 

denominou de mais-valia absoluta e a segunda, mais-valia relativa: “a produção da mais-valia 

absoluta gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho; a produção da mais-valia 

relativa revoluciona de alto a baixo os processos técnicos do trabalho. (MARX, 1985). 

Suponhamos que o valor cotidiano da manutenção da força-de-trabalho seja obtido 

pelo trabalhador em meia jornada, ou em 6 horas. O valor que o capitalista lhe pagou em troca 

da força-de-trabalho corresponde à essas 6 horas diárias. No entanto, ao vender a sua força-

de-trabalho, o trabalhador aliena seu valor-de-uso, ou seja, dá ao capitalista o direito de 

usufruir daquela força como bem lhe convém. Assim, apesar de custar meia jornada, ou 6 

horas diárias, nada impede que a força-de-trabalho opere a jornada inteira, ou 12 horas. O 

trabalhador, então, criou num dia o dobro do próprio valor de troca. Ele gerou mais valor do 

que o que ele custou ao capitalista. Então, dessas 12 horas, em 6 horas ele produziu o valor 

equivalente aos seus meios de subsistência (trabalho necessário) e nas 6 horas restante, 

trabalhou apenas para o capitalista, trabalho excedente não-pago, gerou mais-valia.  

 

o trabalho pretérito que se materializa na força de trabalho e o trabalho vivo 

que ela pode realizar, os custos diários de sua produção e o trabalho que ela 

despende são duas grandezas inteiramente diversas. Por ser necessário meio 

dia de trabalho para a manutenção do trabalhador durante 24 horas, não se 

infira que este está impedido de trabalhar uma jornada inteira. O valor de sua 

força de trabalho e o valor que ela cria no processo de trabalho são portanto 

duas magnitudes distintas. [...] A propriedade útil desta [...] era apenas 

conditio sine qua non, pois o trabalho para criar valor, tem de ser despendido 

em forma útil. Mas, o decisivo foi o valor-de-uso específico da força de 

trabalho, o qual consiste em ser ela fonte de valor e de mais valor que o que 

tem. 

 

Para que ocorra a extração de mais-valia é necessário que o trabalho esteja subsumido 

formalmente no capital, isto é, o processo de trabalho deve ser meio, instrumento do processo 

de valorização do capital. A subsunção formal acontece quando as formas de produção 

anteriores se transformam em formas de produção do capital, quando os artesãos livres e 

independentes, produtores diretos já não vendem diretamente seus produtos a clientes 

particulares, não precisam mais vender diretamente suas mercadorias, “tem no capitalista um 
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pagador permanente”. (MARX, s/d, p. 88) O trabalho é desenvolvido em grande escala, com 

uma imensidão de meios de produção e também de operários, no entanto o possuidor das 

condições de trabalho e trabalhador se confrontam apenas enquanto possuidores de 

mercadorias diferentes, numa relação apenas monetária. Assim,  

 

 

[...] à coação é dada apenas uma forma distinta da que tinha nos modos de 

produção anteriores, uma forma, porém que aumenta a continuidade e a 

intensidade do trabalho, aumenta a produção, reduz a relação entre o 

possuidor das condições de trabalho e o próprio operário a uma simples 

relação de compra/venda ou relação monetária [...]. (MARX, s/d, p.95) 

 

 

 A relação de hegemonia e subordinação toma o lugar da autonomia presente nos 

modos de produção anteriores, mas não se opera uma mudança radical no processo de 

trabalho. Já no capitalismo propriamente dito, se desenvolve a subsunção real do trabalho no 

capital: além da produção ser um fim em si mesma, ou seja, “a produção pela produção”, a 

tendência de extração de mais-valia se torna condição necessária. A maneira de extorqui 

mais-valia, excedente de trabalho não-pago também se modifica: a lei agora é produzir o 

máximo com o mínimo de custo. Com a mecanização da produção se aumenta a velocidade e 

a intensidade de trabalho. Dessa forma, se reduz o tempo de trabalho social médio para 

produzir mercadorias, elevando assim a quantidade de tempo de trabalho excedente, trabalho 

não-pago, mais-valia. (MARX, 1984, 1985). 

 Como o processo de trabalho no capitalismo, subsumido realmente ao capital, é 

também processo de valorização, é preciso levar em consideração dois elementos: 1) apesar 

do trabalho enquanto capacidade de trabalho pertencer ao trabalhador, esta capacidade de 

trabalho objetivado no produto é de propriedade do capitalista, se opõe ao trabalhador como 

algo alheio, assim como o produto deste trabalho; 2) as condições de trabalho se tornam cada 

vez mais sociais devido ao desenvolvimento das forças produtivas. No entanto, essas 

condições aparecem como algo autônomo, independente do trabalhador, como “modo de 

existência do capital”. A divisão social do trabalho, a aplicação das ciências naturais, a 

maquinaria aparecem como alheios ao trabalhador, algo que o domina. Para Marx (s/d, p.53-

54) “não é o operário que emprega os meios de produção, são os meios de produção que 

empregam o operário. Não é o trabalho vivo que se realiza no trabalho material [...]; é o 
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trabalho material que se conserva e se acrescenta pela sucção do trabalho vivo”. Tal relação 

de produção aparece como uma relação entre coisas e não uma relação entre capitalista e 

trabalhador. A dominação que o capitalista exerce sobre o trabalhador aparece como “a 

dominação da coisa sobre o homem, do trabalho morto sobre o trabalho vivo, a do produto 

sobre o produtor [...] Trata-se do processo de alienação do seu próprio trabalho” (MARX, cap. 

Vi, 55-56)  

A mais-valia produzida no processo de produção reingressa novamente no processo 

produtivo na qualidade de capital que compra meios de produção e força-de-trabalho e assim 

reinicia o ciclo de produção de mais-valia, que é também processo de produção e reprodução 

das relações de produção especificamente capitalistas, em escala cada vez mais ampliada.  

 

 

2.2.2. A produção capitalista e a relação com as categorias Trabalho produtivo e 

improdutivo. 

 

O termo trabalho produtivo refere-se ao trabalho socialmente determinado no modo de 

produção especificamente capitalista, sendo, portanto, uma categoria econômica. “Refere-se e 

existe apenas na forma social capitalista de produção, e não pode ser estendido a outras 

formas de sociabilidade, na medida em que sua substância é própria e exclusiva deste modo 

de produção, resultado exclusivo destas relações sociais históricas”. (COTRIM, 2009) Esse 

termo expressa relações de produção determinadas, isto é, um modo histórico de organização 

social, no qual  

 

 

a mais-valia, resultado necessário do trabalho produtivo para o capital, é 

expressão material da relação social que esta forma de trabalho leva a cabo, 

e define a condição em que a força-de-trabalho, sua atividade, produto e 

apropriação se apresentam na particularidade do modo capitalista de 

produção da vida humana. É, por conseguinte, trabalho socialmente 

definido. (COTRIM, 2009, p. 24) 

 

 

Como a finalidade, o objetivo essencial do modo de produção tipicamente capitalista é 

a produção de mais-valia, só é produtivo aquele trabalho que produz mais-valia, e somente é 
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produtivo o trabalhador cuja capacidade de trabalho produz diretamente mais-valia, isto é, que 

participa, portanto, diretamente do processo de produção. (MARX, cap. Vi, s/d). 

Para ser produtivo, o trabalho deve ser realizado com vistas à valorização do capital, 

ao aumento da soma de capital adiantado, a transformação de dinheiro em capital. Dessa 

forma, para ser produtivo o trabalho deve representar um mais-valor materializado num 

sobreproduto, isto é, expressar uma mais-valia num incremento excedente de mercadoria para 

o capitalista, sem equivalente para o trabalhador. Como se viu, a mais-valia somente é gerada 

pelo trabalhador, por isso, a compra/venda da força-de-trabalho aparece, portanto, como um 

fator essencial para a consideração do conceito de trabalho produtivo. O trabalho, portanto, 

para ser produtivo deve ser assalariado, sendo esta a primeira premissa para a consideração 

deste conceito. 

Conforme Marx (cap. Vi, 1985), só é produtivo o trabalho que põe o capital variável – 

e, por conseguinte, o capital total – como C + ∆C = C + ∆ v, isto é, o capital total (C +  ∆C) é 

igual à soma do capital adiantado pelo capitalista (C) mais a mais-valia gerada pelo 

trabalhador. Aí está a segunda premissa para a consideração do trabalho como produtivo: a 

força-de-trabalho e o trabalho devem ser incorporados ao processo de produção como meios 

de produção. É produtivo então, o trabalho que “para o produtor apenas reproduz o valor 

previamente determinado de sua força-de-trabalho, mas como atividade geradora de valor, 

acresce o valor do capital. Segundo Marx (1985, p.5), portanto, “trabalho produtivo é uma 

abreviação para designar o conjunto do relacionamento e dos modos em que a força-de-

trabalho figura no processo capitalista de produção [...], é o  [trabalho] que - no sistema de 

produção capitalista – produz mais-valia para o empregador ou que transforma as condições 

materiais de trabalho em capital e o dono delas em capitalista [...]”. Na consideração do 

trabalho enquanto produtivo leva-se em conta três elementos: 1) compra e venda da força-de-

trabalho; 2) a subsunção real do trabalho no capital e 3) a criação de mais-valia. Com a 

generalização das relações de assalariamento no capitalismo, o produto do trabalho se torna 

um produto social, coletivo, resultado do trabalho do conjunto combinado de pessoas. Assim, 

para ser produtivo, o trabalhador, além de assalariado, deve ser parte do trabalhador coletivo, 

deve ser integrante do trabalho coletivo. Segundo Marx (1985), com o caráter cooperativo do 

próprio processo de trabalho amplia-se, portanto, necessariamente o conceito de trabalho 

produtivo e de seu portador, o do trabalhador produtivo. Para trabalhar produtivamente, já não 

é necessário, agora pôr pessoalmente a mão na obra; basta ser órgão do trabalhador coletivo, 

executando qualquer uma de suas funções. 
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 Conforme mencionado, Marx afirma que o trabalhador produtivo é parte do 

trabalhador coletivo. No entanto, ressalta que essa afirmação é verdadeira para o trabalhador 

coletivo considerado na sua coletividade, uma vez que, ao considerar o trabalhador 

isoladamente, infere-se das passagens de Marx que é preciso analisar o contexto no qual esse 

trabalhador está inserido, podendo ele ser produtivo ou improdutivo.  

O valor-de-uso específico do trabalho considerado produtivo no modo de produção 

especificamente capitalista não é seu conteúdo material ou a utilidade das coisas 

(mercadorias) que produz. Marx considera 

 

  

não é esse caráter concreto do trabalho, seu valor de uso como tal – a circunstância de ser, por 

exemplo, trabalho de alfaiate, sapateiro, fiandeiro, tecelão, etc – que constitui seu valor de uso 

específico para o capital e por isso o qualifica de trabalho produtivo no sistema de produção 

capitalista. O que constitui seu valor de uso especifico para o capital não é seu caráter útil 

particular, tampouco as propriedades especiais úteis do produto em que se materializou, e sim 

seu caráter como o elemento criador do valor de troca [...]. 

 

 

O trabalho produtivo, nesse sentido não exclui as determinações do trabalho geral, do 

processo de trabalho geral, que cria valores-de-uso, mercadorias. Assim,  

 

o trabalho produtivo deve gerar valor de uso. Isso não apenas porque o 

trabalho produtivo na forma de sociabilidade do capital, como caso 

particular do trabalho em geral produtivo, deve exteriorizar-se, resultando 

em um produto objetivo. Mas especificamente por definir-se como trabalho 

que produz mais-valia. A mais-valia tem como veículo necessário ou 

condição de existência a mercadoria. (COTRIM, 2009, p.31-32) 

 

 O trabalho, nesse aspecto, continua a ser produtivo na medida em que se materializa 

em mercadorias. No entanto, o caráter produtivo do trabalho no capitalismo não se limita a 

esse aspecto, é também trabalho criador de valor excedente.  

Do fato de a caracterização de trabalho produtivo não corresponder ao conteúdo 

material do trabalho ou de sua utilidade criada pelo trabalho concreto, decorre que o mesmo 
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trabalho pode ser produtivo e improdutivo. Marx ao falar sobre isso cita como exemplo um 

escritor que ao escrever um livro, o vende a alguém que gosta de ler. Ao vendê-lo, se torna 

um comerciante, mas seu trabalho é improdutivo porque não transformou o dinheiro em 

capital, troca o livro apenas por renda. Já esse mesmo escritor ao vender o livro para uma 

editora, se transforma num trabalhador produtivo, uma vez que seu trabalho se torna meio de 

produção para o enriquecimento do capitalista (dono da editora); o dinheiro que é trocado 

pelo seu trabalho (salário) funciona como capital, e o seu trabalho, o de produzir livros, gera 

mais-valia. Assim,  

 

 

Milton, por exemplo, que fez o paraíso perdido era um trabalhador 

improdutivo, ao passo que o escritor que fornece um trabalho industrial ao 

seu editor é um trabalhador produtivo. Milton produziu seu Paradise Lost tal 

como o bicho-da-seda produz a seda, como manifestação da sua natureza. 

Mais tarde vendeu o produto por 5 £ e desta sorte se converteu em 

comerciante. Porém, o literato proletário de Leipzig, que produz livros [...] 

por encargo do seu editor [...] é um trabalhador produtivo, pois que sua 

produção está subordinada ao capital e só é levada a cabo para valorizar este 

último. (MARX, s/d, p. 115) 

 

 

Como se nota, a partir dessas considerações, há uma relação entre trabalho produtivo e 

trabalho assalariado. De acordo com Marx, todo trabalhador produtivo é assalariado. Para ser 

produtivo, o trabalhador deve gerar mais-valia para o capitalista, e para tanto, necessita trocar 

sua capacidade de trabalho por salário, ser assalariado. No entanto, nem todo trabalhador 

assalariado é produtivo, neste caso, troca-se a força-de-trabalho por dinheiro que será 

utilizado como renda e não como capital. Sobre isto, Marx cita como exemplo o soldado, que 

“é um trabalhador assalariado, recebe um soldo”, mas por não gerar mais-valia, não acrescer 

valor, não é trabalhador produtivo. Neste último caso, o trabalho é improdutivo, é consumido 

improdutivamente. Segundo Marx (s/d, p.116) 

 

 

O mesmo trabalho [...] pode ser realizado pelo mesmo trabalhador ao serviço 

de um capitalista industrial ou ao de um consumidor diretor. Em ambos os 

casos estamos perante um assalariado ou um jornaleiro, porém num caso 

trata-se de um trabalhador produtivo e noutro de um trabalhador 

improdutivo, porque no primeiro caso esse trabalhador produz capital e, no 

outro, não: porque num caso o seu trabalho constitui um elemento do 

processo de autovalorização do capital e, no outro, não é assim. 
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Levando em consideração a tendência de universalização da forma mercadoria e do 

modo de produção capitalista, tem-se que todos os ramos de produção material, de produção 

de riqueza, se baseiam em relações de produção capitalistas, relações de assalariamento. 

Assim, os trabalhadores produtivos envolvidos com a produção de mercadorias produzem a 

riqueza material, o que denota à categoria trabalho produtivo uma definição que Marx 

denominou de “definição acessória”: trabalho produtivo é aquele que se realiza em riqueza 

material  

 

 

Ao observar as relações essenciais da produção capitalista podemos portanto 

supor que o mundo inteiro das mercadorias, todos os ramos da produção 

material - da produção da riqueza material - estão sujeitos (formal ou 

realmente) ao modo de produção capitalista (pois, essa tendência se realiza 

cada vez mais, e é, por princípio, o objetivo, e só com aquela sujeição se 

desenvolvem ao máximo as forças produtivas do trabalho). De acordo com 

esse pressuposto, que denota o limite e assim tende a ser cada vez mais a 

expressão exata da realidade, todos os trabalhadores ocupados na produção 

de mercadorias são assalariados, e todos os meios de produção os enfrentam, 

em todas as esferas, na qualidade de capital. Pode-se então caracterizar os 

trabalhadores produtivos, isto é, os trabalhadores que produzem capital, 

pelas circunstâncias de seu trabalho se realizar em mercadorias, em 

produtos do trabalho, em riqueza material. E assim Ter-se-ia dado ao 

trabalho produtivo uma segunda definição, acessória, diversa da 

característica determinante, que nada tem a ver com o conteúdo do trabalho 

e dele não depende. (MARX, 1985, p.12-13) 

  

 

O trabalho produtivo é, pois, no processo geral, no processo global da produção material, 

trabalho que produz riqueza material. Ainda se levando em consideração a  tendência de 

universalização da mercadoria, tem-se que o trabalho coletivo, produtor  de riqueza material 

não expressa mais o trabalho do trabalhador individual, como na fase de manufatura: o 

trabalho produtivo no modo de produção especificamente capitalista é o trabalho do 

trabalhador coletivo, do conjunto dos trabalhadores que juntos, produzem a riqueza material. 

Os trabalhos de diferentes qualidades (trabalhos úteis) participam de maneira muito diferente 

no processo de produção e esse trabalho combinado, em forma de cooperação, nas suas 

diversas funções se insere cada vez mais no conceito de trabalho produtivo. Assim, 
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 com o desenvolvimento da subordinação real do trabalho ao capital ou do 

modo de produção especificamente capitalista não é o operário individual 

que se converte no agente real do processo de trabalho no seu conjunto, mas 

sim uma capacidade de trabalho socialmente combinada; e, como as diversas 

capacidades de trabalho que cooperam e formam a máquina produtiva total 

participam de maneira muito diferente do processo imediato de formação de 

mercadorias. [...] - um trabalha mais com as mãos, outros com a cabeça. Este 

como diretor, engenheiro, técnico, etc, aquele como capataz, aqueloutro 

como operário manual [...] são cada vez em maior número as funções da 

capacidade de trabalho incluídas no conceito imediato de trabalho produtivo 

(MARX, cap. Vi, p.110). 

 

 

 A própria dinâmica capitalista engendra relações diferenciadas entre esses trabalhos e o 

objeto da produção. Há, portanto trabalhos que estão diretamente relacionados com a 

transformação do capital em mais-valia, com a produção direta de mais-valia, como os 

operários de “chão de fábrica”. Outros trabalhos não estão diretamente ligados à 

transformação da matéria-prima, como os supervisores que supervisionam os operários. Mas, 

apesar da diferenciação qualitativa, todos esses trabalhos tem como produto mercadorias que 

expressam mais valor que o seu próprio valor, isto é, esses trabalhadores juntos criam a massa 

de mercadorias, a riqueza material e incorporam a elas valor e mais valor.  

 

 

É mesmo peculiar ao modo de produção capitalista separar os diferentes 

trabalhos, em conseqüência também o trabalho mental e o manual [...] o que 

não impede que o produto material seja o produto comum das pessoas ou 

que esse produto comum se objetive em riqueza material: tampouco inibe 

[...] a relação de cada uma dessas pessoas com o capital: a de trabalhador 

assalariado e, no sentido eminente, a de trabalhador produtivo. Todas essas 

pessoas estão não só diretamente ocupadas na produção de riqueza material, 

mas também trocam seu trabalho diretamente por dinheiro como capital e, 

por isso, reproduzem de imediato, além do próprio salário, mais-valia para o 

capitalista. (MARX, 1985, p.14) 

 

 

Com a tendência própria do capitalismo de mercantilizar todas as atividades, há uma 

tendência a confundir o trabalho improdutivo com trabalho produtivo. (MARX, 1984). No 

trabalho improdutivo, o dinheiro não se transforma em capital, é gasto apenas como dispêndio 

de renda. O dinheiro funciona aqui como meio de circulação, meio de troca. Ao contrário do 

conceito de trabalho produtivo, o que importa aqui é o valor de uso específico da força-de-

trabalho ou o produto desse trabalho. Ao trocar-se, então, dinheiro por mercadoria que irá 

satisfazer uma necessidade pessoal, isto é, que funcionará como meio de subsistência, esse 
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dinheiro não se transforma em capital e esse trabalho não é produtivo. Marx exemplifica essa 

questão ao mencionar a figura do alfaiate: 

 

Para mim tanto faz comprar uma calça ou comprar o pano e mandar vir em 

casa um alfaiate a quem pago o serviço (isto é, trabalho de alfaiate) de 

converter o pano em calça, se o que está em jogo é apenas obtê-la. [...] Mas, 

nos dois casos, transformo o dinheiro com que compro a calça não em 

capital e sim em calça, e nos dois casos trata-se para mim de utilizar o 

dinheiro como simples meio de circulação, isto é, convertê-lo nesse valor de 

uso particular. O dinheiro aí não exerce portanto a função de capital, embora 

num caso se troque por mercadoria e no outro compre o próprio trabalho 

como mercadoria. Só tem a função de dinheiro e, mais precisamente de meio 

de circulação. Contudo, o alfaiate que vem a minha casa não é trabalhador 

produtivo, embora seu trabalho me forneça o produto, a calça, e a ele, o 

preço do trabalho, o dinheiro. [...]Trata-se apenas do valor de uso, a calça, e 

aí, tanto faz comprá-la de uma maneira ou de outra. 

 

 

 No trabalho improdutivo, o trabalho só “interessa como valor de uso”, como serviço 

que proporciona a utilidade específica desse trabalho. Sobre isso, Marx (MANUSC., p.9) 

diferencia o trabalho daquele alfaiate, que troca seu trabalho por dinheiro enquanto renda, e o 

trabalho do alfaiate, empregado pelo capitalista numa fábrica de calças, que troca seu trabalho 

por dinheiro na função de capital.  

 

 

Ao revés, o serviço que o mesmo alfaiate, empregado pelo dono da 

alfaiataria presta a esse capitalista não consiste em converter pano em calça, 

mas em ser o tempo de trabalho necessário, materializado numa calça = 12 

horas de trabalho, e a remuneração que recebe = 6 horas. O serviço que lhe 

presta consiste, portanto, em trabalhar de graça 6 horas. Que isso aconteça 

sob a forma de confecção de calças apenas dissimula a verdadeira relação. O 

dono da alfaiataria, logo que possa, procura por isso converter de novo calça 

em dinheiro, isto é, numa forma em que desaparece por completo o caráter 

determinado do trabalho de alfaiate, e o serviço prestado consiste em ter 

substituído o tempo de trabalho de 6 horas, configurado em determinada 

soma de dinheiro, pelo tempo de trabalho de 12 horas, expresso no dobro 

daquela soma de dinheiro. Compro o trabalho de alfaiate em virtude do 

serviço que presta como trabalho de alfaiate, para satisfazer minha 

necessidade de vestuário, ou seja, uma das minhas necessidades. O dono da 

alfaiataria compra-o para fazer 2 táleres com 1. Compro-o por produzir 

determinado valor de uso, por prestar determinado serviço. Ele o compra por 

fornecer mais valor de troca do que custa, como simples meio de permutar 

menos trabalho por mais trabalho. 
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 Para Marx, o serviço é o trabalho que se troca por dinheiro na qualidade de renda: o 

serviço, então, de modo geral é uma “[...] expressão específica para o valor de uso particular 

do trabalho, na medida em que este não é útil como coisa, mas como atividade”. (MARX, 

cap.vi, p.118) Segundo esse pensador, os serviços em sua maioria não tem como resultado 

algo palpável, que tem existência autônoma, independente da pessoa que o produziu, não se 

materializa em um objeto concreto. Assim, tão logo cesse o serviço, o seu resultado também 

se encerra. É o caso do cantor, que presta o serviço de cantar e satisfazer uma necessidade 

pessoal de entretenimento. O canto não existe independente do cantor. O trabalhador trocou 

seu canto por dinheiro na qualidade de renda, por isso, é trabalhador improdutivo. No entanto 

existem serviços que se objetivam em mercadorias materiais, que existem de forma 

independente da atividade que as criou: o alfaiate que é pago para produzir calça que servirá 

para satisfazer necessidade pessoal de vestuário, produz objeto material, calça, que existe de 

forma autônoma da atividade de fabricá-la. O serviço, portanto, é uma atividade comprada 

pelo efeito útil que produz. (COTRIM, 2009).  

 Por ser permutado por dinheiro enquanto renda, os serviços são geralmente frutos de 

trabalho improdutivo, todavia, se esse serviço se realiza por meio e sob o julgo da dinâmica 

capitalista, isto é, se este serviço é consumido pelo capital com a finalidade de gerar mais-

valia, é trabalho produtivo. Um serviço pode, portanto, ser produtivo para uns e improdutivo 

para outros. Marx (manusc., p.11-12)  exemplifica da seguinte forma 

 

 

Os próprios - trabalhadores produtivos podem ser para mim trabalhadores improdutivos. Por 

exemplo, mando forrar de papel as paredes de minha casa, e os forradores são assalariados de 

um patrão que me vende essa atividade: para mim trata-se de uma compra como seria a da 

casa com as paredes forradas, trata-se de um dispêndio de dinheiro em mercadoria para meu 

consumo; mas, para o patrão que manda esses trabalhadores forrar as paredes, são eles 

trabalhadores produtivos, pois lhe fornecem mais-valia. 

 

 

As atividades que são essenciais ao processo de produção de mais-valia, mas não são 

capazes de gerá-la diretamente, são improdutivas. Elas não geram diretamente mais-valia, 

apenas permitem que o capitalista se aproprie de parte do valor criado na esfera da produção. 

Conforme Mandel (1998 apud NETTO; BRAZ, 2006, p.116) 
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Para o capital global, só é produtivo o trabalho que aumenta a massa global 

de mais-valia. Todo trabalho que permita ao capitalista individual apropriar-

se de uma fração da massa global de mais-valia, mas sem nada agregar a 

esta massa, pode ser produtivo para o capitalista comercial, financeiro ou do 

setor de serviços, ao qual propicia participar da repartição geral do bolo. 

Contudo, do ponto de vista do capital global é trabalho improdutivo, uma 

vez que não aumenta o tamanho total do bolo. 

 

 

 As determinações teóricas até aqui elencadas permitem visualizar a dinâmica 

da produção de mercadorias sob a sociedade do capital e sua relação com o debate das 

categorias trabalho produtivo e improdutivo em Marx. No entanto, não obstante a sua 

importância, essas determinações apresentam lacunas para a compreensão da dinâmica 

capitalista em suas formas contemporâneas, dada a complexidade da realidade social, essa em 

constante transformação. 

Além da terceirização, fomentada na atualidade, formas arcaicas de trabalho são 

atualizadas e outras, recuperadas, como as cooperativas, o trabalho domiciliar e as pequenas 

empresas. Para Tavares (2004, p.123) “[...] o desenvolvimento capitalista, ao invés da 

promessa de assalariamento sob relações formais para todos os trabalhadores, livra-se dos 

constrangimentos da relação empregado-empregador mediante estratégias que tendem a fazer 

do trabalho informal a forma de ser da sociedade assalariada”. 

O discurso hegemônico capitalista defende as formas precárias de emprego, nos quais 

não há garantias trabalhistas e são péssimas as condições de trabalho (alta rotatividade, baixos 

salários, sem garantias trabalhistas). O trabalho informal também é incentivado por meio da 

retórica da autonomia e liberdade, mas o que se percebe é a ausência de estabilidade e 

garantias trabalhistas. (NETTO; BRAZ, 2006; TAVARES, 2004) 

Com a informalidade e a mercantilização como tônica do ideário dominante 

capitalista, diversas atividades se transformam em serviços, como atividades financeiras, 

comerciais, publicitárias, turísticas e até atividades educacionais e da área da saúde. Levando-

se em consideração a mudança do conceito de trabalhador coletivo e a configuração do 

mundo do trabalho na atualidade, percebe-se que o trabalho produtivo no sentido dado por 

Marx, de trabalho coletivo de produtores de mais-valia, ou seja, o trabalho do operário, no 
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“chão de fábrica” sofre uma transformação em seu conceito, uma vez que passa a incorporar 

não só tais operários, mas também trabalhadores que produzem mais-valia e no entanto, não 

trabalham diretamente na fábrica. Com a produção de mercadorias cada vez mais 

desenvolvida fora da unidade da fábrica, em diversos territórios, atividades realizadas em 

domicílio, sem contrato formal, no setor informal passam a ser incorporadas ao conceito de 

trabalho produtivo. 

Ressalta-se aqui que, diante dessa nova roupagem em que o trabalho produtivo se 

apresenta, percebem-se lacunas ou imprecisões na conceituação do trabalho produtivo e 

improdutivo na obra do próprio Marx, em decorrência do tempo histórico em que sua obra 

fora construída. Mas, o que se quer enfatizar é que para além dessas imprecisões, o debate de 

trabalho produtivo e improdutivo na atualidade requer um maior aprofundamento teórico, o 

que extrapola os limites dessa pesquisa.  

Ao mencionar que só o trabalho na esfera da produção é produtor de mais-valia e, 

portanto, trabalho produtivo, Marx exclui desse conceito os trabalhos realizados fora dessa 

esfera. Trabalhadores como o professor e o cantor, por exemplos, por se situarem na esfera da 

circulação e não na esfera da produção não poderiam ser produtivos. No entanto, ao 

mencionar esses exemplos, Marx afirma que tais trabalhadores podem ser produtivos a 

depender da relação que estabeleçam com o capital. 

Diante do exposto, ressalta-se que para analisar as atividades à luz das categorias 

trabalho produtivo e improdutivo é necessário apreendê-las a partir do modo de produção em 

que estão inseridas e das configurações do mundo do trabalho na atualidade. Como atividade 

inserida nessas relações sociais mais amplas, a prostituição também é influenciada pelas 

transformações capitalistas contemporâneas, sendo fundamental a apreensão dessas 

mediações para o debate da prostituição a partir das categorias trabalho produtivo e 

improdutivo em Marx.  

 

 

 

CAPÍTULO 3: Prostituição é trabalho? O debate em questão a partir da Teoria Social 

de Marx 

3.1. Prostituição é trabalho? : uma aproximação ao debate teórico 
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Na bibliografia que versa sobre a prática da prostituição, é recorrente trabalhos 

acadêmicos que associam este tema à sexualidade (Andrade, 2010), às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST‟s), à violência, ao preconceito. Nos trabalhos sociológicos, como o de 

Silva (2005) a prostituição é estudada, na maioria das vezes, a partir das temáticas da 

estigmatização e da construção das identidades dessas mulheres. Na psicologia, o foco 

também é a identidade e representação social das prostitutas a partir da construção de 

autopercepções, como é o caso dos trabalhos de Góis e Lima (2008) e Couto (s/d). 

O campo de estudo sobre a prostituição é bastante vasto, mas a bibliografia que 

analisa essa prática conforme a Teoria Social de Marx é reduzida. Nos trabalhos que 

mencionam a relação prostituição/trabalho, o debate se polariza entre os autores que afirmam 

que a prostituição pode ser considerada um trabalho e aqueles que não pactuam com essa 

afirmação. Entre esses, tem-se o trabalho de Carole Pateman (1993), que afirma que a 

prostituição é a utilização do corpo da mulher pelo homem, com o intuito de obter prazer, 

postulando assim a idéia da prostituição como unicamente a banalização do corpo da mulher, 

restringindo a obtenção do prazer ao sexo masculino. Essa visão se apresenta como unilateral, 

uma vez que a prostituição se caracteriza como uma troca e não como uma atividade em que 

apenas um ser leva vantagem sobre outro. 

 Concordando com essa idéia, está Diniz (2009), que afirma não pactuar com o status 

de trabalho da prostituição, pois “[...] imputar a prostituição a condição de trabalho é conferir 

um código de normalidade à exploração da mulher”. (DINIZ, 2009, p.180). Swain também 

afirma que a prostituição é a banalização da violência contra a mulher e representa uma forma 

de opressão feminina. Segundo palavras da autora  

 

 

A prostituição, ou seja, a venda de corpos, forçada ou não, é talvez a maior 

violência social cometida contra as mulheres. Esta violência é agudizada por 

sua total banalização; mas ainda, a profissonalização da prostituição que 

acolhe adeptos mesmo entre as feministas define a apropriação e a total 

“mercantilização” das mulheres como um trabalho que seria tão estatutário e 

dignificante quanto qualquer outro. (SWAIN, 2004, p.2) 

 

 

Para Swain, a prostituição não seria uma atividade digna, pois representa a 

comercialização da sexualidade feminina. A autora se mostra contra o status de trabalho para 

a prostituição, sendo contrária, consequentemente à sua regulamentação. Ela afirma que em 
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uma relação de trabalho considerada “normal”, o que se vende é o produto do trabalho ou o 

trabalho e, segundo sua concepção, na prostituição, a mulher vende seu corpo. Conforme esse 

ponto de vista, Swain nega a liberdade de escolha da mulher em exercer a atividade da 

prostituição, e a considerada apenas uma vítima da situação. 

Janice Raymond (2003) também se opõe ao status de trabalho para a prostituição e 

expõe alguns motivos para ser contrária à sua regulamentação: “a legalização promove a 

expansão do tráfico; não contém a prostituição, e sim expande  a prática; não elimina a 

prostituição clandestina e de rua; aumenta a prostituição infantil; aumenta a procura pelos 

serviços sexuais e  legitima a prática” (RAYMOND, 2003 apud SANTANA; ARANHA, 

2009, p.58). Outro autor (PROPHETARUM, 2008) também acredita que a legalização da 

prostituição aumentaria o tráfico de mulheres. 

Pedro Patto (2009) acredita que legalizar a prostituição e dotá-la de um status de 

trabalho como outro qualquer é se conformar com uma realidade que classifica as mulheres 

“como de primeira e de segunda categoria” no que diz respeito à sua dignidade, demonstrando 

uma visão reducionista, através da qual a prostituição estaria necessariamente ligada a um 

desvio moral. Além disso, o autor aponta como um dos motivos para se opor à 

regulamentação da prostituição o argumento de que tal ação por parte do Estado estaria 

incentivando a comercialização do corpo feminino e a prostituição infanto-juvenil. 

A idéia da prostituição como mercantilização e banalização do corpo feminino é 

difundida ainda pelo pensamento feminista radical, que surgiu no final do século XIX. Assim, 

ela seria uma forma de dominação masculina e escravização feminina, pautada nos ideais 

patriarcais de que a mulher é um ser inferior. Por meio dessa perspectiva, “as mulheres 

prostitutas seriam objetos do homem, os quais, a partir do exercício da prostituição poderiam 

provar o controle e o poder sobre as mulheres”. (PASINI, 2005, p. 1). Tal idéia reforça a 

vitimização da mulher e não a visualiza como um ser dotado de escolhas. Além de reforçar a 

idéia da mulher apenas como uma vítima da situação, reafirma a concepção do sexo como 

tabu e da prostituição como um desvio da sexualidade feminina, o que reitera a desigualdade 

de gênero. Para Pateman (1993 apud DINIZ, 2009, p.105) “as prostitutas são levadas à 

prostituição sem escolhas, vivendo para servir aos homens legitimando, dessa forma, a ordem 

sexista e patriarcal na qual a subordinação da mulher ao homem fica evidenciada no que 

concerne a dispor de seu corpo para satisfazer os desejos de quem possa pagar reforçando a 

idéia da mulher como propriedade do homem”.  
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Segundo essa perspectiva, a mulher que se prostitui não é vista como um sujeito 

atuante e a prostituição é tomada como uma fatalidade na vida dessas mulheres, o que 

caracteriza uma visão reducionista e unilateral de abordar a prostituição. Ainda nessa linha de 

argumentação, Diniz (2009, p.105) afirma que  

 

 

Partimos do entendimento de que essas mulheres são exploradas sexualmente, e mesmo 

obtendo algum dinheiro, perdem sua autonomia, o direito sobre si, a decisão sobre seu corpo. 

[...] Para as mulheres que se prostituem representa, de fato, uma forma de violência, pois 

estão invariavelmente envoltas numa relação de opressão, visto que, por um lado são 

exploradas pelo sistema capitalista, por outro, servem ao sistema patriarcal como um 

mecanismo do qual os homens se utilizam, tanto para afirmar sua virilidade, como para 

exercitar a superioridade, imposta muitas vezes por intermédio do poder de compra que o 

dinheiro lhe outorga. 

 

 

Para Amaral et al (apud ARANHA, SANTANA, 2009, p.53) considerar a prostituição 

apenas como maneira de escravização feminina “contribui para o não enquadramento da 

prostituição como uma profissão, uma ação que deve ser regulamentada”.  

Barreto (2008, p.112) também acredita que a prostituição é uma forma de submissão 

feminina, ao mencionar que “a prostituição é a expressão máxima da submissão feminina e, 

como tal, aumenta as desigualdades já existentes entre homens e mulheres, devendo ser 

suprimida”.  

Simone de Beauvoir (2009) também defende a idéia da prostituição como expressão 

da submissão e opressão feminina ao comparar essa atividade ao casamento, afirmando que 

este tem como correlativo imediato à prostituição, pois a existência dessa atividade permite 

que as mulheres “honestas” sejam tratadas com respeito. A autora aponta como principal 

diferença entre prostitutas e mulher honesta (esposa) o fato de que esta última é oprimida 

enquanto mulher casada, mas é respeitada como pessoa e a prostituta, “não tem os direitos de 

uma pessoa; nela se resumem, ao mesmo tempo, todas as figuras da escravidão feminina”. 

(BEAUVOIR, 2009, p.734). Em outra passagem, Beauvoir reafirma sua posição de conceber 

a prostituição uma forma de opressão: “a baixa prostituição é um ofício penoso em que a 

mulher oprimida sexual e economicamente, submetida à arbitrariedade da polícia, a uma 
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humilhante fiscalização médica, aos caprichos dos fregueses, presa de micróbios, da doença e 

da miséria, é realmente degradada ao nível de uma coisa” (BEAUVOIR, 2009, p.746). 

Conforme o debate da relação prostituição/trabalho, percebe-se que as perspectivas 

que negam a condição de trabalho à prostituição pautam-se na visão da prostituição como um 

ato forçado, sendo essa atividade unicamente a expressão da supremacia masculina sobre a 

mulher. Doezema (1998) pontua que a diferença entre a entrega livre e a entrega forçada ao 

sexo é invertida com o intuito de negar os direitos das prostitutas, mencinando que há uma 

prioridade na condenação da prostituição forçada em detrimento da garantia de direitos à 

prostituição “livre”. Para ela, “negar a indivíduos sua condição de trabalhadores implica a 

redução de suas possibilidades de inserção na sociedade como sujeitos plenos de direitos.” No 

entanto, a autora afirma que tal regulamentação não garante o fim da opressão feminina e da 

violência sofrida pelas mulheres que praticam a prostituição, uma vez que há diversas 

atividades regulamentadas e mesmo assim, continuam sendo lócus da desigualdade de gênero. 

A visão da prostituição como escravização da mulher também é pactuada por algumas 

entidades organizativas da categoria das prostitutas, como é o caso da Pastoral da Mulher 

Marginalizada que afirma que 

 

 

[...] Embora estejamos abertas aos debates e discussões e participamos ativamente deles, 

somos contra a regulamentação e nos posicionamos ao lado delas na luta por melhores 

condições de vida, indiscriminadamente, e na luta por políticas públicas universais e 

diferenciadas, isso as fortalece e cumprimos melhor nossa missão enquanto Entidade que 

busca a libertação integral das mulheres. (BRASIL, 2009, n.p.) 

 

 

 Os teóricos que consideram a prostituição como tão-somente a escravização e 

dominação da mulher, incorrem em uma visão unilateral e se pautam num discurso moralista, 

por meio do qual a sexualidade feminina é constantemente vigiada.  

Contrapondo-se a essa perspectiva, encontra-se o trabalho de Barros (2005), que 

acredita que a prostituição é um trabalho como outro qualquer, uma relação comercial que 

reúne os componentes de um processo de trabalho como os outros, a saber: locais de trabalho, 

instrumentos de trabalho, relações de trabalho e regras. Por tal motivo, Barros afirma que 

“podemos chamar essa relação de processo de trabalho [...]”. Para ele, o sexo pode ser 
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negociado e vendido como qualquer outra mercadoria: o programa tem início e fim como 

qualquer atividade laborativa. 

Rodrigues (2010, p.19) postula que a prostituição pode ser considerada um trabalho, 

na medida em que agrega “as características indispensáveis para indicar se uma atividade é 

trabalho ou não”. Ao especificar esses elementos, ele menciona que a prostituição envolve 

esforço físico e mental, tanto na negociação do programa, como no ato sexual em si; envolve 

a busca por metas (recursos financeiros) e gera um produto, um resultado, qual seja, a 

satisfação do cliente.  

Pasini (2005) também acredita que a prostituição deve ser considerada um trabalho, 

uma relação comercial que segue regras do mercado e obedece às leis da oferta e da procura. 

A autora acrescenta que a atividade da prostituição deve ser considerada um trabalho, porque 

a prostituta não vende a si e, muito menos suas partes sexuais, ela estabelece um contrato por 

meio do qual ela vende serviços sexuais. 

Algumas pesquisas enfatizam a perspectiva que considera a prostituição como um 

trabalho como é o caso da pesquisa de Diniz (2009, p.93) que aponta que 78% das 

entrevistadas consideram a prostituição um meio de sobrevivência: assim, para elas, “a 

atividade prostitucional é vista como estratégia de sobrevivência que muitas mulheres 

encontram para garantir suas necessidades básicas (principalmente de moradia e 

alimentação)”.  

Em pesquisa realizada em Aracaju/SE no ano de 2009, visualiza-se que 81,48% das 

entrevistadas acreditam que a prostituição é um trabalho, perspectiva que pode ser notada em 

algumas falas:  

 

É um trabalho como outro qualquer. Em todo trabalho você explora seu corpo [...]. 

(Pesquisada 21, apud SANTANA, 2009, p. 88) 

 

[...] é um trabalho, é onde eu pago minhas contas. (Pesquisada 13 apud SANTANA, 2009, p. 

88) 

 

A maioria das pesquisas e dos autores que considera a prostituição como um trabalho, 

se pauta na perspectiva da escolha, por meio da qual, a mulher é livre para dispor do seu 

corpo e exercer sua sexualidade como lhe convém. Segundo tal perspectiva, entende-se a 

prostituição não como a escravização da mulher, mas como o exercício livre da sua 
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sexualidade. A corrente feminista liberal pactua com essa concepção, concebendo a 

prostituição como um trabalho permeado por regras e rituais para sua realização, sendo assim, 

uma escolha voluntária. Esse grupo de feministas contratualistas é assim denominado, pois 

acreditam que a prostituição representa um contrato de compra e venda de serviços sexuais, 

onde é estabelecido período de tempo de realização do programa. Para elas, a prostituição é 

então, um trabalho que se caracteriza pela relação comprador (cliente) e vendedor (prostituta). 

Essa corrente acredita que o sexo é fonte de poder e emancipação feminina, sendo um 

instrumento de insubordinação da mulher ao homem. (PISCITELLI, 2007)  

Dentre outros autores que veem a prostituição como um trabalho, Lim (2004, apud 

BARRETO ,2008,p.53) afirma que 

 

 

a prostituição muitas vezes é uma opção de trabalho mais flexível, mais bem remunerada e 

com jornada de trabalho mais curta do que outras atividades. Suas bases são sólidas e 

propiciam lucros não só para as prostitutas e para suas famílias, mas para os inúmeros 

envolvidos na atividade, por vezes bastante organizada, sofisticada e diversificada. [...] como 

qualquer trabalho, gera lucro e emprego, mas acaba por não permitir o acesso a direitos, 

devido a avaliações feitas por critérios morais, sociais ou econômicos. 

  

 

A reivindicação pelo status de trabalho da prostituição surgiu da luta de grupos de 

prostitutas organizadas com o intuito de regulamentar a atividade e visualizar as mulheres que 

exercem essa prática como cidadãs. Para isso, foi de suma importância a ascensão do 

movimento feminista na década 70 do século XX, que impulsionou as discussões sobre a 

temática. À época, o debate se pautou na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo 

os direitos das pessoas que exercem a prostituição. A ligação mecânica entre sexualidade e 

maternidade é questionada nesse momento, colocando à não-maternidade como opção para as 

mulheres. A chamada “revolução sexual” surgiu para questionar os valores sexuais vigentes 

pautados na moral burguesa, que relegam um papel sexual e social inferiorizado à mulher. 

Para Teixeira Rodrigues (2009, p. 69)  
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A emergência do movimento feminista e a agenda construída em torno da opressão feminina e 

do questionamento da naturalização da desigualdade entre mulheres e homens ensejaram a 

formulação de toda uma nova perspectiva epistemológica – os estudos de gênero. [...] o 

processo de redefinição e ressignificação das práticas e comportamentos abertos pela 

transformação da sexualidade [...], abriu caminho à diversidade sexual crescente e promoveu 

o pluralismo, a partir de meados do século 20. 

 

 

As organizações das prostitutas começam a reivindicar seus direitos civis e sociais e a 

lutar contra a violência policial que as reprimia constantemente. É em meio a esse momento 

de reivindicação que são adotadas as expressões “profissionais do sexo” ou “trabalhadores do 

sexo”, no intuito de conceber a prostituição através de um viés menos moralista e higienista, e 

mais pautado na perspectiva dos direitos. A caracterização da prostituição como um trabalho e 

todos os direitos trabalhistas e sociais aí implicados passa a ser a principal bandeira do 

movimento de prostitutas. Começam a surgir os encontros da categoria, que tinham como 

debates centrais, a violência contra as prostitutas e “o reconhecimento público da 

prostituição” (BRASIL, 2003, p.57) Além disso, outras temáticas discutidas eram as 

condições de trabalho e a desvalorização dessa atividade. (OLIVEIRA et al, s/d apud 

SANTANA, 2009, p.57) 

O movimento de reivindicação das prostitutas culminou no surgimento das primeiras 

associações, na tentativa de fortalecer a categoria e colocar na pauta da discussão política, os 

direitos de mulheres e homens inseridos nessa prática. Para Teixeira Rodrigues (2009, p.70) 

“a perspectiva das organizações é colocar a discussão da prostituição no campo da cidadania – 

enfatizando-se em especial, a questão da atividade referir-se a direitos sexuais e trabalhistas, e 

não a uma questão criminal/penal”. Com esse intuito, abriu-se o diálogo a outras esferas, e as 

ações referentes a essa prática passaram a abranger não só o campo da saúde, por meio da 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis como também as áreas do trabalho, 

turismo, justiça e o setor legislativo. Começou-se a discutir sobre a possibilidade de 

regulamentar a prostituição.  

O debate da regulamentação da prostituição se pauta basicamente em quatro 

concepções: a concepção proibicionista, que é a mais severa, condena e proíbe a prostituição, 

sendo a prática considerada um crime, passível de penalidades tanto para quem a exerce, 

quanto para o cliente. É o modelo adotado pela Suécia, China, Rússia, Cuba, Estados Unidos 
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e países de cultura judaica. A concepção abolicionista, adotada pela maioria dos países da 

América do Sul, não proíbe a prática da prostituição, mas criminaliza a exploração da 

prostituição por outrem. Dessa forma, a prostituição não é crime, mas a cafetinagem sim. Essa 

perspectiva visualiza as pessoas que exercem a prostituição apenas como vítimas de um 

sistema explorador e opressor, sem levar em consideração a diversidade de relações 

estabelecidas por elas. (DINIZ, 2009; SANTANA, 2009). 

A concepção regulamentarista é a perspectiva que defende a regulamentação e 

legalização da prostituição. Por meio dessa concepção, a prostituição é considerada um 

trabalho como outro qualquer, e quem a exerce é visualizado como um trabalhador. Assim, 

em países que já regulamentaram a prostituição, como a Holanda, Alemanha, Dinamarca, 

Noruega, as prostitutas pagam impostos, tem a carteira de trabalho assinada, com direito a 

férias, e contribuem para a aposentadoria. No entanto, cabe ressaltar que em tais países, a 

legalidade da prostituição é associada ao controle estatal, no âmbito da saúde e da segurança 

pública, exercendo um forte controle sobre a sexualidade das prostitutas, através de medidas 

higienistas e moralistas. (DINIZ, 2009; SANTANA, 2009, GOIS; LIMA, 2008) 

Em um nível ainda embrionário, começa a se desenvolver a concepção trabalhista, a 

qual visualiza as prostitutas como trabalhadoras, dignas de direitos. Essa concepção surgiu da 

luta pelos direitos da categoria, por isso, tem como principal bandeira de reivindicação os 

direitos trabalhistas e civis das prostitutas, bem como o direito de exercer livremente sua 

sexualidade, sem interferência ou controle estatal. Dessa sorte, “busca-se a despenalização 

dos aspectos ligados a tal prática, exigindo-se que ela seja regulada por leis civis e laborais e 

não penais” (PISCITELLI, 2007, p.186 apud DINIZ, 2009, p.99) 

O Brasil, ao lado da maioria dos países da América do Sul, adota a perspectiva 

abolicionista quanto à regulamentação da prostituição. No país, a prostituição não é proibida, 

mas sua exploração por terceiros é considerada um crime: após aprovação do Código Penal de 

1940, o Brasil assumiu sua postura abolicionista. Portanto, de acordo com artigo 228 desse 

Código, é crime “Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a 

abandone”. Além disso, também as casas de prostituição e o rufianismo (exploração de 

pessoas para fins sexuais comerciais) se tornam proibidos. (DINIZ, 2009; SANTANA, 2009) 

No âmbito do poder público no país, em 2002, após amplo debate com as 

organizações das prostitutas, foi aprovada pelo Ministério do Emprego e Trabalho a nova 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), na qual a profissional do sexo aparece como 

um “prestador de serviço”. A CBO organiza as profissões quanto à natureza da atividade e o 
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conteúdo do trabalho, a partir de categorias como as áreas de atividade, as características, os 

recursos de trabalho, as competências pessoais necessárias à realização dessa atividade, dentre 

outras categorias. Inicialmente, ressaltam-se os nomes dados para designar a prostituição. São 

alguns deles: “garota de programa”, “garoto de progama”, “messalina”, “michê”, “prostituta”, 

“meretriz”, “mulher da vida”. A variação de nomes expressa a diversidade de formas de se 

referir às pessoas que praticam essa atividade, refletindo a visão da sociedade sobre a 

prostituição. Ademais, permite visualizar a prostituição como uma atividade que não é 

praticada somente por mulheres, não obstante a superioridade numérica das mulheres em 

relação aos homens. 

Sobre as atividades, a CBO expõe como locais de atuação da prostituição, hotéis, ruas, 

bares, rodovias, garimpos, dentre outros. Na parte que versa sobre as áreas de atividades, 

inclui outros serviços que não os necessariamente ligados à atividade sexual, quais sejam: 

acompanhar clientes; administrar orçamentos familiares; realizar ações educativas. Para 

Teixeira Rodrigues (2009, p.71), a inclusão da atividade na CBO representa um avanço na 

medida em que inclui representantes da categoria no debate da temática, além de “significar 

uma alternativa às soluções policialescas – sob a responsabilidade de autoridades policiais ou 

sanitárias – ainda bastante demandadas por diferentes segmentos da sociedade brasileira”. 

O Ministério Público criticou a “riqueza” de detalhes apresentados pela CBO quanto à 

prostituição alegando que a descrição da atividade na CBO dá a impressão de “apologia ao 

delito de exploração da prostituição” (BRASIL, 2008 apud DINIZ, 2009, p. 113) No entanto o 

Ministério de Emprego e Trabalho, responsável pela elaboração da CBO, afirmou que a 

inclusão da prostituição no documento se deu no sentido de evitar que a atividade fosse 

incluída em outras categorias, que não a de “prestador de serviço”, o que dificultaria a 

implementação de políticas públicas específicas e não garantiria os direitos trabalhistas das 

pessoas aí envolvidas. 

De fato, incluir a prostituição na Classificação Brasileira de Ocupações como uma 

atividade do setor de serviços, é de suma relevância na luta pelo reconhecimento dos direitos 

das pessoas que exercem essa atividade. Essa inclusão traz ao debate os segmentos dessa 

categoria e pressiona o poder público a reconhecer essas pessoas como cidadãos, dignos de 

direitos como quaisquer outros, o que auxilia na tentativa de não marginalizar essa atividade. 

Não obstante esse avanço, cabe aqui ressaltar que esse documento não problematiza a 

temática da prostituição, visualizando-a como algo estanque e desconectado da realidade 

sócio-econômica dessas mulheres. Neste sentido, ao abordar que para ser considerada 
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trabalhadora do sexo, a prostituta deve ter dois anos de experiência no ramo, a CBO não leva 

em consideração os determinantes sócio-econômicos que levam a maioria dessas mulheres a 

ingressar nessa atividade. Por fim, ao afirmar que as atividades são exercidas seguindo 

normas que reduzem as vulnerabilidades, o Ministério do Trabalho e Emprego (2008) ignora 

as práticas de violência, abuso, discriminação a que estão submetidas essas mulheres, além de 

desconsiderar a falta de garantias sociais e trabalhistas para as prostitutas. (SANTANA, 

2009). 

Além da CBO do ano de 2002, no Brasil, outra tentativa de regulamentar a 

prostituição foi iniciada em 2003, por meio do Projeto de Lei nº 98/2003 proposto pelo 

deputado Fernando Gabeira. Esse PL propõe a exigibilidade do pagamento pelos serviços 

sexuais prestados, que dever ser contabilizado pelo período de tempo em que o prestador de 

serviço ficou disponível. Além disso, o PL visa suprimir do Código Penal brasileiro os artigos 

que versam sobre a criminalização do proxenetismo, ou da exploração da prostituição para 

fins comerciais. Segundo Gabeira, a prostituição existe na medida em que há pessoas que 

paguem pelos serviços sexuais, portanto regulamentá-la é admitir a realidade e tentar reduzir 

os males que dela decorrem. (TEIXEIRA RODRIGUES, 2009; SANTANA, 2009; 

QUEIROZ, 2009).  

Após passar por diversos relatores da Câmara de deputados e sofrer tentativas de 

alterações que se contrapunham ao seu objetivo final, qual seja: o de regulamentar a 

prostituição, o PL 98/2003 foi rejeitado no ano de 2005, pelo relator Antônio Carlos 

Magalhães Neto, sob alegação de que representa uma atividade imoral e regulamentá-la iria 

incentivar crianças e adolescentes ao mercado sexual. Tais alegações encontram adeptos da 

Igreja, de parcela do setor judiciário e corporações, como a polícia, “não por acaso, segmentos 

historicamente articulados às iniciativas segregacionistas e repressivas com relação à 

prostituição, registradas no país”. (TEIXEIRA RODRIGUES, 2009, p. 73). Arquivada ao 

final desse mesmo ano, o PL 98/2003 voltou a ser discutido em 2007, onde aguarda 

apreciação do Plenário. Para o jurista Queiroz, a reprovação do PL 98/2003 representa uma 

hipocrisia da sociedade, uma vez que a prostituição é uma realidade crescente no país. Para 

ele,  

 

 

deixar de legalizar e regulamentar a prostituição adulta, ao contrário do que pretende o 

parecer, não é combatê-la, mas apenas ignorá-la e mantê-la na clandestinidade, condenando-a 
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à marginalidade, sem nenhum tipo de controle ou proteção (sanitário, policial, trabalhista, 

previdenciário etc.), a permitir todo tipo de abuso e danos relativamente às prostitutas e 

clientes. (QUEIROZ, 2009, n.p.) 

 

 

Percebe-se que a defesa da regulamentação da prostituição se pauta no fato de que 

com o reconhecimento legal da atividade, as prostitutas seriam consideradas profissionais, o 

que lhes garantia uma série de direitos trabalhistas, como: carteira assinada, direito à 

previdência social, assistência médica, seguro em caso de desemprego, dentre outros. Assim, 

para Oliveira et al (s/d) reconhecer legalmente a prostituição é oferecer maior proteção social 

e trabalhistas para as pessoas que exercem tal atividade, bem como propiciar melhores 

condições de trabalho. Ademais, a regulamentação também possibilitaria um maior controle 

da exploração da atividade. Conforme cita Araújo (2008, p. 7, grifos do autor) 

 

 

a ausência de regulamentação do negócio e das formas de trabalho nele envolvidas, bem 

como a situação de vulnerabilidade das mulheres, travestis, transgêneros e homens que nele 

trabalham, abrem espaço para os abusos mais diversos, para condições degradantes de vida e 

trabalho, para o desrespeito flagrante da dignidade humana e, portanto, para a 

superexploração e a decorrente alta lucratividade dos empresários 

 

 

Piscitelli afirma que os autores que defendem a regulamentação da prostituição se 

ancoram na perspectiva de que a regulamentação garantiria uma maior proteção à essas 

mulheres. Segunda a autora (2007, p.186 apud DINIZ, 2009, p. 100) 

 

 

[...] reconhecendo o trabalho das mulheres em setores informais (incluindo o trabalho sexual) 

como trabalho legítimo, seria possível uma maior proteção legal trabalhista e melhores 

condições de trabalho. Considerar o trabalho sexual dessa maneira possibilitaria acabar com 

condições abusivas e de exploração. Para isso, seria necessário utilizar os mesmos 

mecanismos utilizados no século XX, para combater abusos em outras indústrias. Além disto, 

como em outros trabalhos, poderiam ter proteção legal em caso de doença e desemprego. 
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Ressalta-se, no entanto, que a regulamentação da prostituição não é um tema 

consensual entre as próprias prostitutas, uma vez que muitas delas acreditam que 

regulamentar a atividade é estigmatizar ainda mais a categoria, engendrando práticas 

discriminatórias e de violência. Como exemplo, pode-se citar a fala de uma prostituta: 

 

 

Não sei como é que tem gente que defende que a gente assine a carteira como prostituta, 

minha nossa senhora, quem vai querer passar por essa humilhação, onde é que eu ia botar 

prostituta nos meus documentos, nunca no Brasil, ninguém quer não, deus me livre, ser 

taxada, já basta a rua [...] Nós buscamos é respeito, dignidade, poder olhar você de frente e 

dizer eu sou soldadora da Petrobrás e não prostituta da Praça Gentil Ferreira. (LIZZIE apud 

DINIZ, 2009, p.116)  

 

 

 Diante da fala que demonstra o posicionamento de algumas prostitutas 

contrárias à regulamentação, devido o preconceito que resultaria do registro de prostituta na 

carteira de trabalho. Diniz (2009) corrobora com essa perspectiva, reafirmando sua posição 

contrária à regulamentação, uma vez que segundo ela essa regulamentação .legitimaria a 

exploração feminina. A autora faz uma crítica ao Projeto de Lei 98/2003, já mencionado nesse 

texto, ao afirmar que o PL trata mais da liberação do que da regulamentação, além de não 

necessariamente garantir os direitos trabalhistas e a não violência. Ademais, para ela, 

revogando artigos que versam sobre o crime de favorecimento de outrem através da 

prostituição, se estaria estimulando a expansão do comércio do sexo e a exploração cada vez 

maior dessas mulheres. De acordo com a autora, 

 

 

O discurso da regulamentação que tenta justificar o reconhecimento da prostituição como 

trabalho, tem a intenção de permitir que as mulheres permaneçam na condição de objetos a 

serem possuídas. Portanto, os (as) que o defendem acabam legitimando a mercantilização do 

corpo, a lógica patriarcal de gênero, exploração e opressão sexual das prostitutas. [...] afirmar 
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que a prostituição é um trabalho poderá ocultar as violências na vida dessas mulheres. 

(DINIZ, 2009, p.183-184) 

 

. 

Ainda se contrapondo à idéia da regulamentação da prostituição, Diniz (2009) tece 

alguns questionamentos sobre quem assinaria carteira de trabalho dessas mulheres; como as 

prostitutas de rua iriam ter seus direitos garantidos; de que forma a regulamentação iria 

garantir a não violência contra essas mulheres, etc. Para ela, garantir que a prostituição seja 

vista como um trabalho, que deve ser regulamentado não assegura ações efetivas no campo 

dos direitos humanos, civis, sociais e políticos. 

Como visto, a discussão da relação prostituição e trabalho se apresenta como um 

debate bastante controverso e complexo, onde uns defendem o status de trabalho da atividade, 

se pautando no fato de a prostituição ser uma alternativa de renda para muitas mulheres; e 

outros, negam essa condição à prostituição, sob a alegação de que a atividade representa a 

escravização e banalização feminina. Embora antagônicas, ambas as perspectivas visualizam 

a categoria trabalho, na sua relação com a prostituição, tão somente como atividade própria da 

natureza humana e que o dignifica, incorrendo em visões moralistas e simplificadoras, que 

não apreendem a complexidade da realidade, reduzindo-a à sua aparência fenomênica.  

Analisar a prostituição e sua relação com a categoria trabalho, sob a perspectiva 

marxista, requer apreender as diversas mediações que envolvem essa prática, concebendo a 

realidade como uma totalidade dinâmica. Para isso, é essencial desvendar a relação 

prostituição/trabalho à luz do debate das categorias de trabalho produtivo e improdutivo em 

Marx.  

 

3.2. Prostituição a partir das categorias trabalho produtivo e improdutivo em 

Marx  

 

 Conforme explicitado no capítulo II, de acordo com Marx, o trabalho é 

atividade humana que propicia o intercâmbio homem/natureza, por meio do qual, o homem 

transforma os recursos naturais em meios de subsistência, que irão satisfazer suas 

necessidades básicas. Portanto, o trabalho é condição natural e essencial ao processo de 

desenvolvimento do homem como ser social. Trabalho, portanto, supõe transformação e deve 
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ser teleologicamente orientado, isto é, os objetivos da atividade devem ser antecipados na 

mente antes de ser executada. (MARX, 1984) 

O trabalho, enquanto atividade humana inalienável e fundante da sociabilidade do 

homem é trabalho criador de valores de uso, objetos úteis. De acordo com essa perspectiva, 

não se pode considerar a prostituição como um trabalho, pois a atividade prestada pela 

prostituta não opera transformação na natureza. Alguns autores, como Rodrigues (2010) 

defendem a prostituição como um trabalho partindo da idéia de que a prostituta opera uma 

transformação no cliente, cujo resultado seria a satisfação pessoal desse cliente. No entanto, a 

satisfação do cliente é nada mais que efeito útil, a utilidade daquela atividade, a sua 

destinação, seu objetivo. Apesar de, em sua maioria a atividade da prostituta ser desenvolvida 

em uma matéria, isto é, no corpo do cliente, - e nem sempre o é, visto que nem todos os 

clientes procuram a prostituta para manter relações sexuais, alguns a procuram em busca de 

afeto, diálogo, forma de sociabilidade ou até para elevar a auto-estima – os serviços sexuais 

não resultam em transformação na natureza, por isso, não há aí o intercâmbio 

homem/natureza, mas a relação contratual entre pessoas, que trocam sexo ou afeto por 

dinheiro, presentes, favores e até mesmo por informações. (DINIZ, 2009) 

Partimos da concepção de que a prostituição não pode ser considerada um trabalho, do 

ponto de vista das análises de Marx. Sendo assim, tal atividade não possui os elementos 

essenciais de um processo de trabalho, tal como Marx descreve em O Capital, volume I “os 

elementos componentes do processo de trabalho são: a atividade adequada a um fim, isto é, o 

próprio trabalho; a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; os meios de 

trabalho, o instrumental de trabalho” (MARX, 1984, p.202). Assim, não obstante a sua 

utilidade, a prostituição não é um trabalho do ponto de vista do intercâmbio homem/natureza. 

Os meios de trabalho, para Marx, são elementos do processo de criação de valores de 

uso, elementos do processo de produção, cujo resultado é um produto que deriva da ação 

transformadora do homem perante a natureza. O corpo e os instrumentos de trabalho 

utilizados na atividade da prostituição não participam do processo de criação de valores de 

uso, não são meios de produção, e não produzem mercadorias palpáveis. Segundo Marx 

(1984, p.41), “a mercadoria é antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa, que por suas 

propriedades satisfaz necessidades humanas [...]”. A partir dessa perspectiva, a caracterização 

do trabalho produtivo não se aplica à prostituição, uma vez que a mesma não produz 

mercadoria.  
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Do ponto de vista da sociedade do capital, o trabalho assume duplo caráter: de 

trabalho criador de valores de uso, de objetos úteis e de trabalho abstrato, criador do valor das 

mercadorias (valor de troca). A prostituição não resulta em objeto palpável,e portanto, à ela 

não se aplica a determinação de trabalho concreto, nem de trabalho abstrato, já que, segundo 

Marx para ter valor, para ser valor de troca, tal valor deve ter como suporte material algo 

palpável, isto é, um valor de uso. 

Ao mencionar o duplo caráter da mercadoria e do trabalho na sociedade do capital, 

Marx afirma que a produção de mercadorias no capitalismo não é mera produção de 

mercadorias, mas, como já referido, produção de mais-valia. É a força-de-trabalho utilizada 

na produção de mercadorias que adiciona valor e mais-valor do que o que o capitalista 

adiantou ao trabalhador, na forma de salário. Para ser considerado produtivo para o capital, 

não basta apenas produzir mercadoria, é necessário participar do processo de valorização do 

capital: para ser produtivo é necessário que “[...] o trabalho seja consumido diretamente no 

processo de produção com vistas à valorização do capital”. Portanto, a mais-valia só pode ser 

gerada na esfera da produção. (MARX, 1984) 

Na atividade da prostituição, não há produção de mercadorias, nem processo de 

valorização do capital: a prostituição se dá na esfera da circulação das mercadorias, onde não 

há a criação de valor e mais-valia, apenas a expansão desse valor. Conforme análise de Marx, 

o que ocorre na esfera da circulação é a redistribuição da mais-valia criada na esfera da 

produção. Assim, de acordo com Mandel (1998 apud NETTO; BRAZ, 2006), só o trabalho 

que acresce valor ao capital social global é produtivo. O trabalho que possibilita o capitalista 

individual se apropriar de parte da mais-valia criada na produção, mas sem nada acrescer a 

esse valor, é trabalho improdutivo. No caso da prostituição, a prostituta não gera valor, 

independente de exercer sua atividade mediada por relações capitalistas de trabalho, ou seja, 

mesmo que ela trabalhe em um bordel ou casa de prostituição e o dono do local represente a 

figura do capitalista, ainda que ela contribua para o enriquecimento deste, ela não é 

trabalhadora produtiva, pois o que aí acontece é que ela serve de mediação que possibilita que 

parte do dinheiro do cliente vá para as mãos do dono do bordel, mas a prostituta não valoriza 

o capital, não gera valor, nem mais-valia.  

Para acrescer valor, supõe-se que o trabalhador venda sua força-de-trabalho em troca 

de salário. Ao trabalhar para um capitalista, em sua maioria, a prostituta não é explorada 

diretamente pelo dono do bordel ou casa de prostituição. O dinheiro que ela recebe não é 

capital, é renda. Ela não serve como instrumento de valorização do capital, pois o dinheiro 
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que a mesma recebe em troca do serviço prestado advém do cliente e não do capitalista. 

Assim, o enriquecimento do dono do bordel, não provém apenas da atividade da prostituta, 

mas também do consumo dos clientes, no entanto, ela não valoriza diretamente o capital, ela 

apenas possibilita que o capitalista se aproprie de parte da mais-valia global.  

O pagamento que a mesma recebe é utilizado como meio de sobrevivência, ela troca 

dinheiro por mercadoria (meios de subsistência), funcionando aí o dinheiro apenas como meio 

de circulação e não como capital. (IBIDEM) De acordo com Marx, o trabalho que se troca por 

renda é um serviço, sendo este a expressão do valor de uso particular de um trabalho, “na 

medida em que este trabalho é útil como atividade e não como coisa.” (IBIDEM, p.118) O 

serviço, então, é importante na medida em que se caracteriza como uma atividade útil à 

determinada necessidade. Marx considera que os serviços, em sua maioria, não tem como 

resultado algo palpável, por isso à medida que o serviço acaba, seu efeito útil, sua utilidade 

também cessa. No caso da prostituição, a prostituta estabelece uma relação mercantil com o 

cliente. Este paga pelos serviços prestados pela prostituta e usufrui destes por um determinado 

tempo, tempo esse combinado entre as partes. Assim que esse tempo acaba, o efeito útil da 

atividade também se encerra. Esse serviço não tem como resultado um objeto concreto e sua 

utilidade não existe independente de quem o executa.  

 Segundo Marx, a tendência de mercantilizar todas as esferas da vida social, faz 

com que haja uma confusão entre a caracterização de um trabalho enquanto serviço. Desse 

modo, atividades que não são da esfera da produção tomam a aparência de trabalho produtivo. 

No caso da prostituição, quando a mesma é exercida sob o julgo do dono do bordel ou casa de 

prostituição, segundo Marx, ainda assim, por não pertencer à esfera produtiva, não há geração 

de valor, nem mais-valia, portanto, o trabalho da prostituta não poderia ser produtivo. Mesmo 

com a mudança do conceito de trabalho coletivo, advinda das transformações contemporâneas 

no mundo do trabalho, o trabalho da prostituta não gera valor. Assim, conforme mencionado, 

a prostituta não gera mais-valia, não valoriza o capital, apenas presta um serviço. 

 

3.3. Prostituição como serviço 

 

 Diante das mudanças contemporâneas no mundo do trabalho, quais sejam: o 

aumento do desemprego, a precarização do trabalho, a flexibilização das relações e contratos 

de trabalho, às quais tem maior impacto para as mulheres, diversos segmentos populacionais 
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se inserem em atividades informais como meio de sobrevivência. As mulheres, que são 

maioria em trabalhos precarizados, recebem salários menores e, portanto, são mais afeitas à 

não-garantia de direitos trabalhistas, buscam outras alternativas para se sustentar, no setor 

informal e de comércio, como a venda de serviços sexuais. Para Diniz (2009, p.96) 

 

 

Nesse contexto contraditório [...], cuja conseqüência direta é o desemprego, a precarização 

dos(as) trabalhadores(as), o aumento da jornada de trabalho, enfim a ampliação da pobreza 

em escala mundial, tem implicações diretas na vida dos(as) trabalhadores(as), que não 

conseguem se inserir-se no mercado de trabalho formal. Desse modo, buscam alternativas nas 

mais variadas atividades, visando minimizar a miséria a qual são inseridos no sistema dos 

descartáveis, dentre elas a prostituição.  

 

 

Não se quer dizer aqui que as dificuldades financeiras são a única causa de ingresso na 

prostituição, mas que o desemprego e a precarização do trabalho se apresentam como uma 

determinação relevante da entrada de muitas mulheres na prostituição. Em pesquisa realizada 

por Santana (2009), em Sergipe, constou-se que das entrevistadas, 81,48% apontaram o 

desemprego e as dificuldades econômicas como razões que as levaram a ingressar na 

prostituição, como pode ser verificado nas falas de algumas delas: 

 

[...] sofri muito casada, me separei. Vim pra vida, precisava criar meus filhos (pesquisada 5 

apud SANTANA, 2009, p.85)  

 

Falta de emprego [...] e o emprego mais rápido foi esse. (Pesquisada 22 apud SANTANA, 

2009, p.85). 

 

 

Me separei, não arrumei emprego. Precisava pagar aluguel. (Pesquisada 25 apud SANTANA, 

2009, p.86). 
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Outra pesquisa realizada em 2008 por Góis e Lima, aponta a falta de oportunidades de 

emprego como fator recorrente da entrada de muitas mulheres na prostituição. Em pesquisa 

realizada por Diniz (2009), 78% das mulheres que se prostituem tem na atividade uma fonte 

de renda. 

Como um fenômeno multicausal, pode-se apontar outras causas de ingresso na 

prostituição, como: a institucionalização, o uso de drogas, desestruturação familiar, baixa 

remuneração em outros empregos, flexibilidade nos horários, dentre outros. Alia-se à falta de 

oportunidades de trabalho, a baixa escolaridade dessas mulheres, o que contribui para 

dificultar o acesso ao mercado de trabalho formal, dada as exigências atuais de qualificação. 

(RODRIGUES, 2010; SANTANA, 2009; SOUZA; KITAWARA, 2004; BEAUVOIR, 2009; 

DINIZ, 2009). Além disso, algumas delas ingressam na prostituição como forma de manter 

determinado padrão de consumo. (COLVERO, 2008). 

Quanto à baixa remuneração em outros empregos, muitas delas se referem ao emprego 

doméstico, que além de não garantir diversos trabalhistas, ainda se caracteriza como “[...] um 

espaço de humilhação, negação de direitos, opressão e baixa remuneração”. (DINIZ, 2009, 

p.92). O trabalho doméstico, além de ser permeado pela desproteção social, é um espaço de 

reprodução de relações de gênero desiguais, advindas das relações de poder construídas 

historicamente e que tem impacto sobre patrões e empregadas. O trabalho doméstico se 

apresenta como um trabalho desvalorizado socialmente pelo fato de ser um lócus de trabalho 

essencialmente feminino e exercido, em sua maioria, por mulheres negras e com condições 

econômicas desfavoráveis. Segundo Silva (2008 apud DINIZ, 2009, p. 93) 

 

 

Nenhuma categoria profissional expressa tão claramente a discriminação no mercado de 

trabalho como a do trabalho doméstico realizado em sua maioria por mulheres negras. 

Sintetizando, assim, os efeitos da dupla discriminação, de gênero e de raça, presente no 

mercado de trabalho brasileiro. 

 

 

 Diante da situação do trabalho doméstico, a prostituição se apresenta como 

uma saída para a humilhação e falta de direitos nesse espaço sócio-ocupacional, o que pode 

ser constatado nas palavras de prostitutas entrevistadas por DINIZ (2009, p.91) 
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[...] Você trabalhar na cozinha dos outros é igual à tá aqui dentro levando xingamento de 

cliente [...]  

 

[...] doméstica eu não queria mais nunca, esse foi um passo que dei na vida e me arrependo 

até hoje [...] não gostei não. Era muito humilhação.  

 

 

 Como se nota, as determinações do mundo trabalho, em especial, as novas 

configurações do trabalho feminino, se apresentam como mediações para que muitas 

mulheres tenham na prostituição uma alternativa de renda. Ao lado das exigências do 

mercado de trabalho na atualidade, está a baixa escolaridade e pouca ou nenhuma qualificação 

profissional dessas mulheres, o que contribui para uma inserção precária nos setores 

produtivos. Constata-se essa baixa escolaridade em pesquisas, como a de Góis e Lima (2008), 

na qual do total de prostitutas entrevistadas, mais da metade possuíam ensino fundamental 

incompleto. Em Colvero (2010), das entrevistadas, 50% possuíam essa mesma escolaridade. 

Na pesquisa de Santana (2009), 51,85% das prostitutas pesquisadas não concluíram o ensino 

fundamental. 

 Levando em consideração que muitas dessas mulheres são solteiras e possuem 

filhos, verifica-se que a renda é insuficiente para o sustento da família. Por serem solteiras, 

muitas delas são “chefes de família” e únicas provedoras dos lares, fato que acompanha a 

tendência brasileira cada vez maior de famílias chefiadas por mulheres, dada a necessidade de 

saída mulher para o setor produtivo. (SANTANA, 2009; GOIS; LIMA, 2008; COLVERO, 

2010).  

Além desses fatores, a flexibilidade de horários, tão presente em trabalhos informais, 

também é ressaltada como uma determinação para o ingresso nessa atividade, principalmente 

a prostituição exercida nas ruas. Como em sua maioria, as prostitutas exercem sua atividade à 

noite, ficam “livres” para cuidar dos filhos durante o período matutino. Assim, conforme fala 

de uma prostituta: 

 

 

Não tinha com quem deixar meus filhos. À noite eles iam dormir, era quando eu podia ir 

trabalhar”. (Pesquisada 21 apud SANTANA, 2009, p. 86). 
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As drogas são outro fator que auxilia no ingresso na prostituição, no entanto, ressalta-

se que não se pretende aqui associar mecanicamente essas duas categorias, uma vez o 

consumo de drogas advém de diversos outros fatores, bem como a prostituição é um 

fenômeno multicausal. O consumo de drogas está presente não só como um fator de ingresso, 

como também se apresenta como um elemento constantemente presente nas relações entre 

prostituta-cliente. Sem a pretensão de generalizações, muitas prostitutas consomem drogas 

lícitas e/ou ilícitas na tentativa de minimizar o sofrimento e/ou estabelecer contato inicial com 

o cliente. Para Colvero (2010, p.15) 

 

 

Na medida em que os homens chegam ou passam nos bares de prostituição, as mulheres que 

fazem programa pedem para que paguem bebidas ou sentam-se próximas a eles. Oferecer uma 

bebida é um código compreendido por todos os personagens da trama, mesmo quando elas 

não bebem [...] aceitam a bebida porque simboliza estar junto ao cliente enquanto ele bebe, 

significa, portanto, que a mulher está disponível para fazer um programa. 

 

 

  

 A diversidade de motivos que levam essas mulheres a prestar serviços sexuais 

atesta a diferenciação dos locais em que o serviço é prestado e as relações estabelecidas. 

Assim, a prostituição, como um serviço do setor informal, pode ser exercida na rua, em 

boates, bordéis, casas de massagem, bares e até em rodovias. Há uma distinção entre a 

prostituição nas ruas e a exercida em boates, bares e bordéis, que alguns autores chamam de 

prostituição “indoor”.  

A prostituição nas ruas se caracteriza como o que se denomina de “baixo meretrício”, 

onde, segundo Beauvoir (2009), a mulher está mais submetida à violência policial, à 

fiscalização, aos desejos e caprichos dos clientes e às doenças. Elas negociam diretamente 

com o cliente, sem mediadores, como os cafetões; estão mais sujeitas à violência e 

discriminação; os valores cobrados pelos programas em geral são menores. Para Marqués 

(2005), as prostitutas da baixa prostituição são prostitutas pobres para clientes pobres. No 

entanto, nesse “tipo” de prostituição (prostituição de rua), há uma maior flexibilidade de 
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horários e autonomia; é, em geral, a prostituta que oferece seus serviços aos clientes. Ao 

vender seus serviços diretamente ao cliente, a prostituta negocia valores, forma de pagamento, 

período de tempo em que o programa será efetuado e regras do programa, como: uso ou não 

de preservativo e práticas permitidas ou proibidas, como sexo oral, sexo anal e beijo na boca. 

(RODRIGUES, 2010) 

 Cabe ressaltar que na negociação com o cliente, a prostituta estabelece uma 

relação comercial de compra/venda onde há uma alternância de poder, pois embora, a 

prostituta estabeleça as regras do programa, o cliente, às vezes, consegue negociar algumas 

regras, como a possibilidade do não uso do preservativo, o que aumentam as chances de 

contrair DST‟s. Algumas prostitutas permitem essa prática, pois o sexo sem utilização do 

preservativo é mais caro, assim como, para o cliente, é visto como “de maior prazer”. Além 

do fator econômico, essas regras são transgredidas, em alguns casos, por envolvimento 

afetivo ou pelo uso da violência. (DINIZ, 2009) 

 Nas ruas, as prostitutas tendem a ser mais incisivas em suas abordagens, 

ressaltando seus atributos físicos e qualidades, no intuito de “conquistar” o cliente. Quando a 

negociação é realizada e a transação comercial é estabelecida, a prostituta troca seu serviço 

por dinheiro ou mercadoria: ela e o cliente se encaminham para motéis, quartos alugados e até 

mesmo no carro.  

Por se caracterizar como um serviço, ressalta-se aqui que a prostituta não vende seu 

corpo, não vende a si mesma, vende serviços de cunho sexual. Assim que o serviço é 

prestado, a utilidade dele se cessa, não deixando nenhum resultado material, palpável.  

A prostituição nas ruas difere da prostituição realizada em boates, bordéis e bares. 

Nesta, os programas, em geral, são mais caros e postula-se que há uma maior segurança para 

as prostitutas, uma vez que as negociações são mediadas pelos cafetões e/ou cafetinas. No 

entanto, por causa mesmo dessa mediação as prostitutas não dispõem de tanta autonomia na 

negociação. Além disso, a liberdade de “escolha” do cliente é limitada e a flexibilidade de 

horários é bastante reduzida. (DINIZ, 2009; RODRIGUES, 2010). Alguns bordéis funcionam 

24 horas, outros funcionam em horário comercial. Por se tratar de um local fechado, há 

presença constante de homens casados, os quais, muitas vezes, procuram as prostitutas para 

dialogar ou para práticas sexuais não permitidas às suas mulheres, dado à construção social 

“machista” ainda presente na sociedade atual. (BARRETO, 2008) 

Acredita-se que a presença do cafetão ou cafetina inibe, de certa forma, a prática de 

violência pelo cliente, no entanto nada impede que na relação sexual ou simplesmente de 
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troca de diálogo, a prostituta seja violentada. Sobre o assunto, Diniz (2009, p.24) comenta que 

“os espaços privados são procurados principalmente pelas que não tem moradia fixa, buscam 

maior segurança, apesar de narrarem casos de violência dos donos(as), ainda acreditam que os 

clientes se inibem em praticar alguma forma de violência contra as mesmas por medo de 

represália”.  

 Dessa forma, os bares e bordéis, em alguns casos, são apenas o lócus onde as 

prostitutas desenvolvem suas atividades, mas em outros casos, os bordéis funcionam como a 

moradia da prostituta. Lá elas encontram abrigo e alimentação. No entanto, na maioria das 

vezes, elas sofrem intensa exploração econômica, pois a maior parte do lucro advindo com os 

programas á apropriado pelo dono do bar ou bordel. Apenas uma pequena parte é de 

propriedade da prostituta. Além do dinheiro recebido em troca do programa, o dono do 

estabelecimento lucra com o consumo dos clientes. Em alguns casos, a prostituta e o cliente 

se encaminham para motéis e outros locais da cidade; em outros casos, nos próprios 

estabelecimentos, coexistem os quartos que servem de dormitório para as prostitutas e os 

quartos que se são alugados pelo dono do bordel ou boate para a realização do programa. Em 

alguns casos, o cliente paga pelo aluguel do quarto diretamente ao dono do bar ou bordel; em 

outros, esse valor é descontado da renda da prostituta ao final do expediente. (RODRIGUES, 

2010; DINIZ, 2009; BARRETO, 2008)  

Muitas mulheres preferem exercer suas atividades no bordel, pois acreditam que o 

pagamento pelo programa está garantido ali, mas nem sempre isso acontece. O próprio 

cafetão e/ou dono do bordel ou bar se caracteriza como um agente de exploração e violência.  

Ao lado da prostituição por “livre” escolha, tem-se, nesses ambientes, a prostituição 

forçada, da qual é expressão o tráfico de mulheres para fins sexuais. Muitas delas são 

envolvidas com a promessa de trabalhos bem remunerados e ao chegarem ao local designado, 

são exploradas comercialmente. Nestes casos, além de serem exploradas economicamente, 

sofrem violência física, sexual, são ameaçadas e impossibilitadas de retornarem às suas casas, 

por falta de dinheiro e até mesmo pela retenção do passaporte. Sobre isso, Diniz (2009, p. 

165) comenta 

 

 

O esquema funciona de maneira que os agenciadores brasileiros recebem a encomenda dos 

traficantes internacionais, a quantidade, o tipo físico, a idade e fazem a negociação, sem que 
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precisem vir ao Brasil. [...] os agenciadores ficam com a maior parte dos lucros obtidos com a 

venda do sexo. No caso do tráfico, a exploração soma-se à escravidão, à coação etc. 

 

 

 Alguns cafetões se envolvem afetivamente com a prostituta no intuito de 

facilitar a exploração econômica da mesma. Estes se utilizam do discurso de “uma vida 

melhor”, de que “irão tirá-las da prostituição”, no sentido de explorá-las cada vez mais. 

(DINIZ, 2009) 

Conforme já mencionado, os bordéis, hoje, não se caracterizam mais pelo luxo e 

requinte presente nos bordéis do século XVIII e XIX. O que se vê são lugares escuros, 

insalubres e com condições degradantes de realização da atividade da prostituição. Nesses 

locais, há uma rigidez maior nos horários, no atendimento do cliente, uma menor flexibilidade 

na negociação das regras do programa com o cliente, e as prostitutas estão expostas à dupla 

exploração, tanto por parte do cliente, quanto por parte do próprio cafetão. (DINIZ, 2009; 

COLVERO, 2010) 

Além da prostituição de rua e aquela realizada em bordéis, há a prostituição de luxo, 

desenvolvida por mulheres com uma escolaridade mais elevada, muitas delas, com nível 

superior completo. Os programas são mais caros e destinados à pessoas com alto poder 

aquisitivo. Em geral, essas mulheres negociam o programa por telefone e possuem clientes 

fixos. Se utilizam também da internet para essa finalidade, divulgando seus serviços em sites, 

blogs e páginas de relacionamento. Essas mulheres não prestam apenas serviços sexuais: seus 

serviços são diversificados e envolvem serviços de acompanhantes, nos quais estão na 

qualidade de namoradas e/ou esposas, onde a discrição é um elemento essencial para a 

qualidade do serviço prestado. (DINIZ, 2009) 

Em todas as formas de prostituição, a relação prostituta-cliente difere da relação 

prostituta-companheiro. Na relação com o cliente, à qual, em sua maioria se reduz à relação 

sexual comercial, a prostituta estabelece regras, como a utilização do preservativo e o sexo, se 

apresenta apenas como um serviço prestado. No caso da relação com seus companheiros, 

relação essa afetiva, não há essas regras, embora com alguns clientes exista afeto. Para 

Beauvoir (2009, p. 743) a prostituta “[...] reserva para o amante do coração o beijo na boca, a 

expressão de uma livre ternura” e não estabelece correspondência entre as práticas amorosas e 

as profissionais. Essa diferenciação pode ser verificada na fala de uma prostituta: 
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“com namorado eu não uso camisinha porque tem confiança, é outra coisa, eu não posso é 

deixar de usar aqui (no bar), né? Aqui eu uso pra não correr riscos comigo nem de levar 

doença pra casa, uma aids ou outra coisa.”. (Norma, apud COLVERO, 2010, p.34) 

 

 

 Segundo Colvero (2010, p.34) “é visível a presença do preservativo como um 

diferencial das suas práticas sexuais com clientes e com parceiros afetivos”. A não utilização 

de preservativo com os parceiros fixos está relacionada à ideologia machista de supremacia 

masculina, a qual aponta que o seu uso está atrelado à falta de confiança da mulher no seu 

companheiro. Isso faz com que muitas delas contraiam DST‟s  

 A diferenciação de práticas dentro e fora da prostituição revela a duplicidade de 

papéis ocupados pelas prostitutas e a separação entre o “público” e o “privado”. Na atividade 

da prostituição, a mesma deve ter postura “profissional”; fora da prostituição, ela tem atitudes 

diferenciadas: é mãe, esposa, companheira. Essa diferenciação de papéis sócias e sexuais 

advém do modelo patriarcal, já discutido nessa pesquisa, o qual opera uma divisão entre as 

mulheres “santas” e as “pecadoras”: àquelas é incentivado o papel de esposa e mãe, já para 

essas, esses papéis são negados e concebidos pela sociedade como incompatíveis às práticas 

desviantes operada pelas mulheres devassas. Essa visão é fruto do modo de organização social 

e de relações sociais mais amplas, incluindo aí as relações de gênero, que, nesse modelo 

societário, se apresentam como desiguais e hierárquicas.  

Tal desigualdade de gênero faz com que o universo cotidiano das prostitutas seja 

permeado por discriminação e violência. A discriminação sofrida pelas prostitutas é 

atravessada não só pela natureza dos serviços prestados por essas mulheres, uma vez que a 

livre expressão da sexualidade ainda é condenável para as mulheres no sistema patriarcal, mas 

também é perpassada pela condição mesma de serem mulheres. Para Colvero (2010, p. 40) 

“são considerados condenáveis os comportamentos das prostitutas por não estarem 

enquadrados nos padrões de feminilidade esperados de uma mulher no sistema patriarcal”. 

Corroborando com essa posição está Reis (2009, p.6) que afirma que 

 

 

Numa sociedade impregnada por códigos e valores que limitam comportamentos, 

principalmente no campo da sexualidade, a prostituição é uma prática marginalizada, 
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identificada em oposição aos papéis de mãe e mulher trabalhadora. Esse conjunto de imagens 

formuladas em torno das mulheres que exercem a prostituição leva à discriminação e à 

exclusão social, bem como tem favorecido e possibilitado diversas manifestações de violência 

de gênero. 

 

 

Sendo assim, várias formas de discriminação e preconceito são impetrados às 

prostitutas, dentre eles a discriminação verbal e a discriminação racial. Em pesquisa realizada 

por SANTANA (2009), constatou-se que das entrevistadas, 96,3% delas já haviam sofrido 

algum tipo de discriminação, das quais 92,3% afirmaram se tratar de agressões verbais. Em 

sua maioria, os agressores são os clientes e as pessoas em geral, demonstrando o preconceito 

na forma como a sociedade visualiza essas mulheres. Segundo Colvero (2010, p.63) “Não ver 

problemas em ganhar dinheiro em troca de serviços sexuais pode denegrir a imagem do 

feminino construída no patriarcado”.  

Algumas falas também são ilustrativas da discriminação sofrida por essas mulheres: 

 

 

[Me chamam] de puta, aidética, drogada, vagabunda. (Pesquisada 14 apud SANTANA, 2009, 

p.102). 

 

 

[Me xingam] de puta, “ô cheia de AIDS”. (Pesquisada 12 apud SANTANA, 2009, p.102). 

 

Já sofri discriminação, na rua sim. Algumas pessoas param e perguntam [...] porque você ta 

nessa? Esse trabalho tem uma coisa que de ruim, por que às vezes as pessoas costumam ser 

agredidas, as meninas de programa [...] mais pela população, que não entende esta questão. 

Agridem verbalmente, entendeu? (CARLA apud BARRETO, 2008, p. 50) 

 

 

 Além da discriminação, as prostitutas são submetidas a diversas formas de 

violência, englobando aí todas as ações que causem sofrimento, dano ou dor de ordem física, 

psíquica e/ou moral. A violência, por se tratar de um fenômeno complexo e multifatorial, 

requer ser visualizada do ponto de vista da totalidade, sendo resultado do conjunto mais 
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amplo das relações sociais, incluindo aí as relações de gênero. A construção histórica dos 

papéis de gênero ocupados por homens e mulheres relegou à mulher a condição de 

inferioridade e ao homem, a superioridade, o que, historicamente se traduziu em práticas 

discriminatórias e violentas, naturalizando a violência contra a mulher. Para Reis (2009, p. 3-

4) 

 

 

A violência tem sido utilizada como um mecanismo de dominação, muito especialmente nas 

relações de gênero. Os homens a utilizam como forma de subjugar a mulher colocando-a 

numa posição de submissão. A construção dessas desigualdades tem vários eixos de 

constituição, mas um elemento fundamental é a formulação discursiva de significados que 

pautavam-se em diferenças anátomo-biológicas, ou seja, nas diferenças sexuais, nas quais, a 

mulher é associada à passividade e à inferioridade, em oposição aos atributos de presença 

ativa e de superioridade, considerados exclusivamente masculinos. Isso demonstra como os 

papéis, historicamente atribuídos a homens e mulheres, têm favorecido relações baseadas em 

discriminações, geradoras de violência. E, no caso da prostituta, isso é observável nos 

estigmas que cercam esta categoria, uma vez que esta representa a desorganização dos 

padrões de conduta sexual admitidos. 

 

 

 Na pesquisa de Santana (2009, p. 95), 96,3% das entrevistadas afirmam já 

terem sofrido algum tipo de violência. Dentre as formas de violência, a violência física e a 

psicológica são as mais presentes no cotidiano das prostitutas. A violência física se manifesta 

através de socos, murros, tapas, pontapés, onde muitas vezes, as prostitutas são espancadas. 

As razões para que isso ocorra são encontradas no fato de as mesmas se recusarem a praticar 

determinadas ações que não desejam, como a recusa a manter relações sexuais sem 

preservativos ou relações sexuais com mais de um cliente. A violência psicológica se expressa 

pela depreciação e humilhação das prostitutas, por meio de chingamentos, ameaças, palavras 

depreciativas, que são frutos da constante discriminação a que estão submetidas. O relato de 

uma prostituta ilustra essa violência: 
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Já apanhei aqui duas vezes [...] , as vezes a gente sai na porrada mesmo com os clientes eles 

querem nos tratar mal, [...] nós somos rebaixadas mesmo [...] foi agressão física. Fui pro 

quarto e ele disse que só pagava tanto, e esse tanto não foi o que eu falei, dentro do quarto 

mesmo ele bateu em mim [...] ele saiu me esculhambando verbal também. (Taís apud DINIZ, 

2009, p. 153) 

 

 

 Além dessas formas de violência, muitas prostitutas são estupradas e forçadas 

a manter relações sexuais contra a sua vontade. Os agressores mais recorrentes são os clientes, 

a sociedade como um todo e os policiais. No caso dos clientes, além da violência física, moral 

e sexual, alguns deles se recusam a pagar pelo programa. Já aqueles que pagam pelo serviço, 

sentem-se no direito de usufruir deste como bem lhe convém, decorrendo daí práticas de 

violência e de dominação masculina. O caso da violência policial é ainda mais alarmante, pois 

o agente de proteção estatal é o mesmo que pune as prostitutas com medidas violentas e 

repressoras.  

 Diante do exposto, constata-se que não obstante a diversidade de relações 

estabelecidas e as formas em que a prostituição aparece, tal atividade reflete a configuração 

das relações de poder advindas da construção social em torno das identidades de gênero do 

homem e da mulher, às quais atestam a desigualdade de gênero ainda presente na sociedade 

atual.  

 Essa desigualdade se configura em ações violentas e de discriminação, que são 

influenciadas pela visão que a sociedade tem da prática da prostituição. No entanto, a mesma 

sociedade que a condena e a repudia, se serve dos serviços prestados por essas mulheres, seja 

por meio do consumo direto ou através da sua utilidade indireta de demarcar espaços próprios 

às mulheres tidas como “desviantes” e àquelas com práticas consideradas adequadas ao 

padrão de feminilidade tão ressaltado pelo modelo patriarcal burguês de sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A presente pesquisa se propôs analisar a prostituição feminina sob o enfoque das 

categorias trabalho e gênero, às quais são fundamentais e transversais ao universo daquela 

prática. Sem a pretensão de apresentar conclusões ou expor os argumentos como verdades 

absolutas, buscou-se realizar uma aproximação ao debate da prostituição e sua relação com as 

referidas categorias, no intuito de suscitar maiores discussões e aprofundamentos teóricos, 

dada a complexidade do tema. 

 Para analisar a prostituição a partir das categorias trabalho e gênero, sob a perspectiva 

histórico-dialética de Marx, a qual toma a realidade e a história como pontos de partida para 

as análises teóricas, abordou-se a realidade em seus aspectos históricos, sociais, econômicos e 

culturais, no sentido de desvendar as múltiplas mediações que se inserem na prática da 

prostituição. 

 Tomando a história como fundamento, fez-se um breve resgate histórico da 

prostituição feminina no mundo, através do qual se percebeu que o modo como essa atividade 

se configura em cada período reflete a visão da sociedade sobre a mesma. Dessa forma, como 

um tema permeado por questões polêmicas, a prostituição foi ora condenada e repudiada, ora 

tolerada e funcional: na Antiguidade, período em que a prática surgiu na sociedade, as 

prostitutas eram consideradas sagradas, representações das Deusas, já com o advento do 

escravismo e do patriarcado, essas mulheres passaram de Deusas a pecadoras. No entanto, o 

que se percebeu como consensual é que não obstante a variedade de concepções sobre essa 

prática, a prostituição exerceu e ainda exerce um papel fundamental na manutenção da ordem 

societária burguesa: o de preservar a diferença entre mulheres honestas e mulheres desviantes, 

para as quais, o papel de mãe e esposa era incompatível.  

Essa delimitação de papéis tem como fundamento o modelo de sociedade patriarcal, 

sendo esta uma categoria essencial para a análise desenvolvida nesta pesquisa. É a partir do 

patriarcado, cuja figura central é o homem, que as relações entre os sexos passaram a se 

basear na desigualdade e hierarquia, relegando à mulher um papel inferior na história. O 

homem possuía como lócus principal a esfera produtiva e à mulher era reservado o espaço 

doméstico, o que atestava a desigualdade de gênero presente tanto na esfera produtiva, do 

trabalho, como na esfera privada, da vida doméstica. 

Verificou-se que a referida desigualdade de gênero acompanhou o cotidiano feminino 

ao longo da história, influenciando o ingresso da mulher no mercado de trabalho formal e 
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informal, incluindo aí a prática da prostituição. Dessa forma, a mulher historicamente foi 

maioria em trabalhos precarizados, mal remunerados e que exigiam baixa qualificação, sendo 

mais afetadas pelas transformações capitalistas no mundo do trabalho. Assim, o desemprego e 

as dificuldades econômicas se apresentam como uma das razões para o ingresso de mulheres 

na prostituição, sendo esta, muitas vezes, a única fonte de renda. O fato se agrava quando se 

verifica que grande parte das prostitutas são mães, solteiras e possuem baixa escolaridade, 

acentuando a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho formal. Ressalta-se no entanto, 

que embora o fator econômico seja recorrente nas motivações para a entrada na prostituição, 

este não é o único, já que a desestruturação familiar, a vontade de manter determinado padrão 

de consumo, as experiências frustradas em outros empregos também contribuem para aquela 

entrada. O fato de a prostituição ser visualizada como meio de sobrevivência aproxima essa 

prática da sua caracterização como um trabalho como outro qualquer, argumento que é 

utilizado pelos que defendem a sua regulamentação.  

A presente pesquisa, para além da caracterização da prostituição como meio de 

sobrevivência, partiu da idéia de que, sob a Teoria Social de Marx, essa atividade não pode 

ser considerada um trabalho, já que a mesma não reúne os elementos de todo e qualquer 

processo de trabalho, nem opera transformação objetiva na natureza. Para analisar a 

prostituição sob o viés do materialismo histórico-dialético, método utilizado nesta pesquisa, o 

estudo em questão se pautou na categoria trabalho não apenas como sinônimo de meio de 

sobrevivência, mas enquanto atividade fundante da sociabilidade humana e que representa o 

intercâmbio do homem com a natureza, por meio do qual aquele a transforma para dá 

respostas às suas necessidades.   

A despeito da sua utilidade, constatou-se que a prostituição, embora atividade que, 

inserida no bojo das relações sociais capitalistas, sofre os impactos das mesmas, não pode ser 

considerada um trabalho produtivo nesse modo de produção. Independente das relações que 

estabeleça e dos locais que seja exercida, seja nas ruas, de forma autônoma ou em boates e 

bordéis, mediatizada pela figura do capitalista, a prostituição não gera valor, nem produz 

mercadorias palpáveis; ela não faz parte do trabalho coletivo produtor de riqueza material, 

mediações fundamentais para a consideração de um trabalho enquanto produtivo. 

A atividade da prostituta é, assim, considerada aqui como um serviço, uma vez que 

sua atividade é permutada por renda e seu efeito útil cessa tão logo a atividade se encerre. 

Considerou-se, então, nessa pesquisa, que a prostituta não vende a si mesma, mas presta 

serviços sexuais.  
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Como um serviço, a depender do local que seja exercida, verificou-se diferenças 

essenciais na natureza dessa atividade. Na prostituição de rua ou o “baixo meretrício”, as 

prostitutas vendem seus serviços diretamente para os clientes, estão mais expostas à falta de 

segurança e em geral, os programas são mais baratos. No entanto, notou-se que algumas 

prostitutas preferem essa modalidade de prostituição, alegando maior autonomia na 

negociação das regras do “programa” e na flexibilidade de horários. Na prostituição exercida 

em boates, bares e bordéis, os programas em geral são mais caros e postula-se uma maior 

segurança, mas por serem mediadas pelos cafetões/cafetinas, a prostituta tem menos 

autonomia na negociação e é mais explorada do ponto de vista econômico. O fato de a 

transação comercial da venda dos serviços ser mediatizada por outrem faz com que a maior 

parte dos lucros se destinem ao dono do bordel, além do que este lucra também com o 

consumo dos clientes nos bordéis e bares.  

Apesar da diversidade de relações estabelecidas e dos locais em que seja exercida, 

verificou-se que em todas as formas de prostituição está presente a discriminação e a 

desigualdade de gênero, através de práticas violentas e preconceituosas, por parte dos clientes 

e da sociedade em geral. Tal desigualdade resulta da demarcação rígida de papéis entre as 

mulheres honestas e as “devassas”, construída historicamente, ao longo do desenvolvimento 

do patriarcado e que influenciou e continua influenciando a inserção feminina na esfera 

produtiva e reprodutiva. No caso da prostituição, essa desigualdade é ainda mais acentuada 

pela natureza dos serviços prestados (serviços de cunho sexual) e por ser uma atividade 

exercida majoritariamente por mulheres, com condições econômicas desfavoráveis e baixa 

escolaridade.  

As considerações aqui elencadas, sem a pretensão de serem conclusivas, ressaltam a 

prostituição como um fenômeno determinado por relações sociais mais amplas e que, por esse 

motivo, sofre os impactos das constantes mudanças societárias nos modos de produção. 

Ademais, visualiza-se que essa prática é refletida pelas configurações do mundo do trabalho 

em geral e, em especial, do trabalho feminino, sofrendo influências da ordem patriarcal de 

gênero, à qual engendra conseqüências de suma relevância para a histórica discriminação das 

mulheres e para a visão moralista com que é encarada a prostituição na nossa sociedade. Daí 

depreende-se a centralidade das categorias trabalho e gênero nas análises crítico-dialéticas da 

prostituição.  
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