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1. Dialogicidade e pesquisa 

  

As reflexões, aqui, apresentadas configuram-se como resultado de pesquisa de 

mestrado concluída em 2007, cujo objetivo foi identificar processos educativos 

consolidados nas relações estabelecidas entre prostitutas e seus clientes. A motivação para 

estudar essa temática surgiu a partir do desenvolvimento de ações educativas realizadas 

com mulheres que prestam serviços sexuais em casas noturnas.  Por meio do convívio com 

prostitutas e da discussão com elas sobre temas como direitos humanos, gênero, corpo, 

maternidade, família, relacionamentos amorosos, dentre outros, foi descortinando-se a face 

educativa que também caracteriza a multifacetada prática da prostituição. Nas conversas 

realizadas em campo, as prostitutas narraram suas histórias de vida, seus sonhos, 

expectativas, anseios e também as aprendizagens vivenciadas “na noite”1.  

A convivência neste campo de pesquisa resultou na compreensão de que prostitutas 

tanto aprendem como ensinam nas relações estabelecidas no contexto da prostituição. Tal 

compreensão seguida de estudos de aprofundamento, além do diálogo com pesquisadores 

dessa temática e com militantes do movimento social de prostitutas culminou na 

formulação de um questionamento de pesquisa investigado durante curso de mestrado em 

Educação.  

Esse texto visa a apresentar esse processo de pesquisa realizado entre os anos de 

2004 a 2007. O percurso teórico-metodológico desenvolvido teve como base o referencial 

da Educação Popular, mais precisamente o conceito de dialogicidade postulado por Paulo 

Freire nas obras “Educação como prática da liberdade” e “Pedagogia do Oprimido”. 

Neste artigo, será apresentado o caminho traçado na tentativa de implementar ações 

dialógicas no decorrer da pesquisa.  

A dialogicidade é percebida como fio condutor que possibilita a obtenção da 

coerência no processo de pesquisa realizado por pessoas comprometidas com a 

                                                 
1 Termo empregado por prostitutas para fazer referência ao contexto da prostituição. 
 



transformação social. Para Freire (1970) o diálogo constitui-se como encontro de pessoas 

com intenção de pronunciar o mundo não como uma realidade estática, mas o mundo em 

seu devir.  

 

2. O processo de educar-se no interior de práticas sociais 

 

Os seres humanos se educam, permanentemente, por meio de relacionamentos 

estabelecidos no e com o mundo, à medida que partilham seus valores, sonhos, expectativas 

e modos de perceber e interpretar a realidade. As pessoas se formam nas experiências que 

vivenciam. Experiência é aquilo que passa ao sujeito, o que lhe acontece e o toca. Muitas 

coisas se passam no mundo, no entanto, ainda assim, a experiência é cada vez mais rara em 

nossa sociedade, devido a fatores como a fabricação da informação e da opinião, a falta de 

tempo, o excesso de velocidade e de trabalho (LAROSSA BONDIA, 2002). Para vivenciar 

uma experiência é preciso ter disponibilidade para se expor, ter receptividade para que algo 

lhe aconteça, requer: 

 
[...] um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm: requer parar para pensar, para olhar, para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar, parar para 
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 
ação, cultivar a atenção e a delicadeza [...] (LARROSA BONDÍA, 2002, 
p.24). 

 

Nas práticas sociais, em suas relações com os outros e com o mundo, os seres 

humanos constroem saberes de experiência. O saber de experiência é adquirido à medida 

que o sujeito responde e dá sentido ao que vai-lhe acontecendo (LAROSSA BONDIA, 

2002).  

O ato de educar-se não se desenvolve apenas em instituições oficiais de ensino, mas 

também no interior de diferentes práticas sociais das quais os seres humanos tomam parte 

ao longo de sua vida (PAES, 2006; SILVA, 1987; SIQUEIRA, 2004).  

Práticas sociais se estendem em espaço e tempo elaborados por seus participantes, 

sua duração depende dos sujeitos que delas tomam parte e dos objetivos que com elas 

almejam-se atingir, em certo momento histórico. Tais práticas decorrem de e geram 



interações entre pessoas e grupos com a finalidade de produzir bens, valores, modos de 

pensar, viver e manter a sobrevivência material e simbólica das sociedades humanas. Nas 

práticas sociais são desenvolvidos processos educativos que promovem a formação para a 

vida em sociedade. A participação no interior de diferentes práticas possibilita que as 

pessoas se apropriem de valores e comportamentos de seu tempo e lugar, permitindo o 

engajamento na luta por sua existência. Em suas interações, as pessoas expõem modos 

distintos de ser e perceber o mundo, elas desenvolvem e transmitem estratégias para 

solucionar os problemas que lhe desafiam. São distintos os objetivos das práticas sociais, de 

tal forma que elas tanto podem enraizar e manter vivas as tradições, valores e posturas de 

certo grupo, como também podem desenraizar, negando a cultura de determinado povo 

(SILVA et al, 2008).  

O tráfico de pessoas africanas para as Américas foi uma ação de desenraizamento, 

em contrapartida, a capoeira praticada por africanos no Brasil configurou-se como atividade 

de enraizamento, pois foi desenvolvida como manifestação de resistência à violência a que 

essas pessoas eram submetidas. As ações estabelecidas no interior de práticas sociais 

apresentam finalidades distintas, pois assim como os sujeitos que as executam, também são 

marcadas por contradições, de tal forma que ora podem se voltar à transformação de uma 

realidade percebida como injusta e opressiva, e outrora podem servir à manutenção de 

iniqüidades sociais, visando a garantir privilégios a certos grupos ou pessoas.  

Conclui-se, portanto, que o destino dos seres humanos não é natural, mas político, 

ou seja, depende do poder apresentado pelos mesmos em organizarem de forma mais ou 

menos livre sua vida, suas relações com a natureza, suas relações de trabalho, de 

convivência e de sobrevivência (GONÇALVES FILHO, 1988).  

A humanização é a vocação do ser humano, no entanto, é preciso reconhecer a 

desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas também como realidade 

histórica, pois só a partir dessa constatação é que o sujeito passa a questionar-se sobre a 

viabilidade de sua humanização. Desafiados pela dramaticidade do presente vivido, através 

das interações com os outros, os seres humanos descobrem que pouco sabem de si e de sua 

posição no mundo, essa descoberta permite aos mesmos que se proponham como problema, 

gerando dessa forma uma inquietação por saber mais. “Ao instalar-se na quase, senão 



trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problemas a eles mesmos. Indagam. 

Respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas (FREIRE, 1970, p.30). 

Conscientização é justamente esse compromisso histórico que requer uma inserção 

crítica do ser humano na história, exigindo dele a assunção contínua de seu papel de sujeito 

que faz e refaz o mundo. Os humanos têm raízes espaço-temporais e são, portanto, seres em 

situação já que vivem numa certa época, em dado lugar e contexto sociocultural. A vocação 

do ser humano é a de ser sujeito e não objeto, sujeito engajado, permanentemente, na busca 

por Ser Mais. Essa vocação é alimentada pela utopia que traz consigo o gosto da liberdade, 

embutido na vocação para humanização; alimenta-se da esperança que movimenta os seres 

humanos a aderirem a luta pela transformação social (FREIRE, 1970, 2008). 

Educação é compreendida, aqui, como essa busca constante pela plenitude da 

condição humana. Educar-se é um processo histórico, por meio do qual o ser humano se re-

produz ao reconstruir seu mundo. Para reconstruir o mundo é preciso excedê-lo, cultivar-se, 

lançar-se para além da situação percebida. O ser humano luta para obter condições de 

renovação e quando as alcança, tem de renová-las para que seja possível renovar-se 

(FIORI, 1986). Nesse sentido, educação é processo permanente desenvolvido por seres 

inconclusos que se movimentam no interior de diversas práticas sociais, lançando-se 

continuamente para além de onde se percebem. 

 

3. O contexto da pesquisa     

 

De acordo com o referencial teórico adotado nesta pesquisa o termo prostituição 

refere-se à prestação voluntária de serviços sexuais por pessoas adultas; o exercício dessa 

atividade é compreendido como forma de trabalho sexual, ou seja, uma tentativa de 

inserção socioeconômica por parte daqueles que a exercem. Excluem-se do âmbito desta 

compreensão tanto o trabalho escravo e forçado como a exploração sexual infanto-juvenil. 

Segundo Agustín (2001), a definição da prostituição de adultos como sinônimo de 

“exploração sexual” é uma construção teórica que visa a transformar a linguagem de modo 

a negar a possibilidade do exercício voluntário dessa atividade. Se esta é entendida como 

exploração, os clientes que demandam os serviços sexuais são convertidos em exploradores 

e criminosos. A autora citada critica a abordagem disciplinar pautada na definição de 



crimes e na aplicação de punições e sanções legais a quem demanda e oferta serviços 

sexuais e destaca a necessidade de construir abordagens mais humanas para trabalhar a 

temática da prostituição e do trabalho sexual. 

No Brasil, o movimento organizado de mulheres prostitutas tem caminhado no 

sentido do reconhecimento da prática da prostituição como uma forma de trabalho. Embora, 

ainda, não seja reconhecida como profissão, em 2002, a prestação de serviços sexuais 

passou a fazer parte da Classificação Brasileira de Ocupações2, sendo esse reconhecimento 

uma conquista do movimento brasileiro de prostitutas que almeja a legalização da 

prostituição com o devido monitoramento do comércio do sexo.  

A auto-organização de mulheres que exercem trabalho sexual, no Brasil, passa a ter 

visibilidade a partir de julho de 1987 com a realização do primeiro encontro nacional de 

prostitutas, no Rio de Janeiro, do qual participou Gabriela Leite3. Esse evento contou com a 

participação de prostitutas de onze estados do Brasil e recebeu apoio de outras pessoas da 

sociedade civil, como artistas, jornalistas e advogados (BRASIL, 1996). A realização desse 

encontro resultou na formação da Rede Brasileira de Prostitutas4, sediada no Rio de Janeiro 

e com associações em outras regiões do Brasil. Essa rede realiza ações contra a violência e 

o desrespeito às pessoas que prestam serviços sexuais, executa ações educativas e 

programas de saúde, além de reivindicar a reforma legal da prostituição.  

Em conformidade com a compreensão apresentada pelo movimento social de 

prostitutas, na pesquisa desenvolvida, o exercício da prostituição foi identificado como 

trabalho sexual. A prostituição foi percebida como uma prática social, na qual se 

relacionam diferentes pessoas – prostitutas, clientes, leões-de-chácara, taxistas, porteiros – 

que se educam, ao criar e repassar estratégias de enfrentamento aos desafios apresentados 

nas experiências vivenciadas na noite. 

                                                 
2  A CBO tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho. Para informações acessar: 
<http://www.mtecbo.gov.br>. 
 
3 Ex-prostituta e socióloga, atualmente, coordena a organização não-governamental DaVida –Prostituição, 
Direitos Civis e Saúde, fundada em 1992 e atua no movimento social de prostitutas. 
 
4 A rede é formada por grupos e associações de prostitutas e entidades colaboradoras comprometidas com a 
promoção e a defesa da cidadania e dos direitos humanos. Para informações acessar: 
<www.redeprostitutas.org.br>. 
 
 



O objetivo da pesquisa desenvolvida foi identificar processos educativos 

consolidados nas relações estabelecidas entre prostitutas e seus clientes, tomando como 

ponto de partida o ponto vista dessas mulheres sobre tais processos. O percurso 

metodológico traçado foi orientado pela concepção de educação dialógica, postulada por 

Freire (1970). Nessa concepção educativa, as pessoas intencionadas ao diálogo podem 

ampliar seu poder de captação e compreensão do mundo, não mais como uma totalidade 

estática e acabada, mas sim como uma realidade processual e em constante transformação.  

A fim de identificar e compreender processos educativos consolidados nas relações 

estabelecidas por prostitutas que prestam serviços sexuais em casas noturnas foram 

implementadas três etapas de pesquisa: a) contextualização do trabalho sexual em São 

Carlos, b) problematização e formulação de roteiro, c) realização de entrevistas 

concomitante à análise de dados. A contextualização consistiu na aproximação ao universo 

temático referente às prostitutas que prestam serviços sexuais em casas noturnas de São 

Carlos, nessa etapa, a pesquisadora leu relatórios de pesquisa e ações educativas 

desenvolvidas na cidade, com intuito de identificar temas significativos que contribuíram 

para a compreensão da realidade vivenciada por essas mulheres. A seguir esses temas 

foram problematizados, a pesquisadora procurou estabelecer conexões entre os temas 

significativos da realidade local e os temas que foram abordados em trabalhos com 

prostitutas desenvolvidos em outras regiões do país. Como resultado dessa problematização 

foi elaborado um roteiro para orientar a condução das entrevistas.  

As visitas e encontros para coleta de dados foram realizados em uma casa noturna 

da cidade, no período da tarde – entre 14h e 17h – tendo em vista que as participantes da 

pesquisa trabalhavam à noite e apresentavam disponibilidade para conversar nesse horário 

vespertino. Para coletar os dados, além das entrevistas, a pesquisadora fez uso de 

observação e diário de campo a fim de registrar estratégias empregadas para aproximação 

ao campo, bem como dúvidas e questionamentos formulados durante os encontros 

realizados na casa noturna.   

O uso de entrevistas além de ser um instrumento de coleta de dados configurou-se 

como busca pela instauração do diálogo entre as participantes da pesquisa. A realização das 

entrevistas propiciou um encontro entre mulheres – prostitutas e pesquisadora - onde ambas 

tiveram oportunidade de pronunciar e refletir sobre sua realidade. A entrevista caracterizou-



se, portanto, como situação de interação que possibilitou um encontro de subjetividades. A 

interação não se deu apenas pela proximidade físico-espacial, mas também por meio do 

diálogo sobre as intenções e expectativas das pessoas envolvidas na investigação 

(DUARTE, 2002; TRIGO; BRIOSCHI, 1992).  

O conhecimento prévio acerca do campo de pesquisa oriundo da execução de ações 

educativas realizadas, anteriormente, com prostitutas foi um fator que favoreceu o processo 

de interação entre pesquisadora e prostitutas. Criar um vínculo de confiança com pessoas 

que trabalham nas chamadas casas noturnas é uma estratégia que pode facilitar a 

aproximação ao campo e o contato com as prostitutas, favorecendo a disponibilidade para o 

diálogo e o estar com o outro. Tendo em vista que essas mulheres apresentam uma grande 

mobilidade nas diferentes casas noturnas, pois viajam freqüentemente em busca de nova 

clientela, é preciso criar vínculos com as pessoas que se fixam nesses estabelecimentos 

comerciais, tais como as que exercem serviços de segurança, de limpeza ou de alimentação.   

Nos encontros em campo, foram realizadas algumas conversas de aproximação, 

antes da realização das entrevistas. Nessas conversas a pesquisadora distribuiu um folder 

contendo os objetivos de pesquisa e os temas que seriam debatidos durante as entrevistas, 

inicialmente, estava prevista a realização de entrevistas individuais com cada mulher que 

manifestasse interesse em conceder seus relatos e em debater os temas propostos. No 

entanto, durantes essas conversas preliminares, as prostitutas manifestaram interesse em 

conceder entrevistas coletivas, alegando que as aprendizagens que ocorrem nas relações 

estabelecidas na noite, geralmente, de dão de forma coletiva. Essa sugestão foi atendida 

pela pesquisadora, visando a obter coerência com o princípio da dialogicidade que orientou 

todo o processo de investigação. Foram realizadas uma entrevista individual e duas 

coletivas com a participação de sete mulheres que exercem prostituição em São Carlos: 

Fádia, Fernanda, Fábia, Fran, Fátima, Flora e Darci5. As conversas foram registradas em 

diário de campo e o áudio das entrevistas gravado em aparelho de mp3 player.  

A organização das entrevistas coletivas teve como base teórica os apontamentos 

apresentados no documento referencial para ações de saúde voltadas a mulheres que 

                                                 
5 Os nomes empregados são fictícios. 



exercem prostituição6 acerca da estratégia metodológica denominada reunião comunitária. 

Nesse documento, a reunião comunitária é apontada como uma alternativa viável para 

trabalhos realizados com prostitutas e consiste numa abordagem implementada a partir da 

organização de pequenos grupos, dos quais participam as pessoas da comunidade em 

estudo e a pesquisadora que juntas discutem os temas propostos durante a investigação. 

Destaca-se como aspecto positivo desse procedimento metodológico “a possibilidade de 

elaboração conjunta de estratégia de enfrentamento de questões para as quais, muitas vezes, ao 

serem analisadas de forma individual, não são encontradas soluções possíveis ou factíveis” 

(BRASIL, 2002, p.120). De fato, a realização de entrevistas coletivas propiciou maior 

interatividade entre as pessoas participantes da pesquisa, influenciando positivamente na 

qualidade dos dados obtidos, pois a presença de diferentes enunciadoras que teciam seus 

discursos a partir de contextos e pontos de vista específicos permitiu que as participantes 

pudessem repensar sua prática, à medida que ouviam as reflexões apontadas pelas outras e 

que elaboravam sua fala no sentido de reafirmar, negar, indagar ou complementar o que 

estava sendo dito durante cada entrevista.    

  

4. Saberes da vida na noite 

 

Cada uma das mulheres entrevistadas apresentou sua história de vida, seus sonhos e 

anseios, bem como sua maneira própria de perceber e praticar a prostituição.  Os relatos 

concedidos sinalizam que não existe um motivo único que justifique o exercício dessa 

prática, as mulheres entrevistadas apontaram alguns fatores que favoreceram a decisão de 

dedicarem à prestação de serviços sexuais tais como: estar desempregada, desejar sair da 

casa dos pais ou de um ambiente marcado por brigas familiares, obter recursos financeiros 

para manter filhos e outros familiares, terminar um relacionamento afetivo conflituoso, 

dentre outros. Esses motivos aliados às relações traçadas com as pessoas com quem 

convivem influenciam os modos de perceber e praticar a prostituição, interferindo inclusive 

na decisão por parte da prostituta em assumir ou ocultar o exercício de tal atividade.  De 

acordo com (PAIS, 2001), a prostituta apresenta um status social contingente e relacional, 

                                                 
6 Profissionais do sexo: documento referencial para ações de prevenção das DST e da aids. Séries Manuais, n 
º 47. Brasília, DF: Ministério da Saúde, BRASIL, 2002. 



ou seja, os fatores que a influenciaram a prestar serviços sexuais, bem como seus 

relacionamentos sociais, interferem no modo como a mulher exerce a prostituição e em 

como se percebe diante dessa atividade. 

Os relatos das mulheres entrevistadas confirmaram que o viver na noite propicia 

muitas aprendizagens, o que também foi observado na bibliografia consultada. A assertiva 

de que a vida na noite ensina se verifica tanto nos depoimentos de pesquisadores como nos 

de mulheres que prestam serviços sexuais. Segundo Souza (1998, p. 75) que realizou 

investigação com prostitutas e seus clientes, em Fortaleza, “[...] a noite e os seus mistérios 

ensinam aos seus adeptos a autodefesa, uma vez que não se pode contar a todo momento 

com os grupos de amigos ou de ‘protetores’.” Para Valeska que presta serviços sexuais em 

uma boate, no Rio de Janeiro, a “ prostituição é uma escola onde você aprende a ser uma 

boa mulher, uma mulher completa”
7
. Fábia – uma das entrevistadas que exerce prostituição 

em São Carlos - disse que a vida na noite ensinou-lhe a não baixar a cabeça perante os 

problemas, ensinou-lhe a lutar sempre e não desistir de seus objetivos. 

 

[...] a vida me ensinou porque toda vez que eu baixei a cabeça pra alguém, 
eu apanhei mais. Ou eu enfrento os meus problemas ou eu enfrento, 
porque fugir deles não vai ter condição. A vida, não só nessa (fazendo 

referência à vida na noite), mas a própria vida faz a gente aprender a lutar 
pelo nosso objetivo. Eu tenho um objetivo enquanto trabalho aqui. Fábia  

  

Ter humildade e jogo de cintura para conviver com o outro é mais uma habilidade 

que pode ser adquirida no exercício da prostituição. Flora diz que, nas casas noturnas, ao 

relacionar-se com clientes e com as outras mulheres, é preciso exercitar a humildade a fim 

de evitar conflitos com as pessoas que convivem nesses espaços. 

 

A gente tem que aprender a conviver com as garotas e com os clientes. 
Porque se você não souber lidar com as garotas [...] se não tiver 
humildade para entrar, elas já te seguem. E se você não souber conversar 
com o cliente, ele pode te dar um soco na cara também. Sabe?! Tem que 
ter um jogo de cintura lascado pra trabalhar na noite. Flora 

 

                                                 
7 Relato extraído do jornal Beijo da Rua - publicação da Ong Da Vida. Para outras informações acessar: 
<http://www.beijodarua.com.br>. 
 



Nas relações com a clientela, a prostituta aprende a identificar e a satisfazer as 

fantasias sexuais dos clientes. A vida na noite propicia à prostituta uma diversidade de 

vivências que geram um conhecimento amplo sobre desejo e fantasias. Esse conhecimento 

é resultado das conversas realizadas com clientes e com outras prostitutas, além da 

freqüente mobilidade em casas noturnas de diferentes regiões o que permite à prostituta que 

entre em contato com pessoas de diversos lugares e apreenda diferentes costumes e práticas 

sexuais. 

A vida na noite ensina, mas só aprende quem tem sensibilidade e disponibilidade 

para aprender com o outro. As mulheres entrevistadas afirmaram que as aprendizagens 

adquiridas na noite são repassadas aos clientes que as procuram com intuito de obter o 

saber de experiência, construído na prática da prostituição. Fábia diz: “A maioria 

(referindo-se aos clientes) procura a maturidade que há ... que atravessou a profissional 

do sexo , pois ela chega a ter uma maturidade, um senso de percepção, de saber o que 

fazer na hora em que se sente perdida” . 

O saber de experiência é aquele que se adquire a partir da forma como o sujeito 

responde e dá sentido ao que lhe vai acontecendo ao longo da vida (LAROSSA BONDÍA, 

2002).  Esse saber só pode ser passado para aqueles que estão dispostos a aprender com o 

outro. De acordo com os depoimentos cedidos pelas entrevistadas, existem alguns clientes 

que buscam somente sexo e curtição, nesse caso, eles não aprendem com as prostitutas 

porque não apresentam disponibilidade para isso. No entanto, existem os chamados 

“clientes-fixos” que procuram as prostitutas para partilhar de sua experiência; além de sexo, 

buscam conselhos e opiniões, estão dispostos a mostrar-se e a conhecê-las. Com esse tipo 

de cliente é possível estabelecer uma amizade, além de ensinar e aprender com eles. A 

diferença entre esses clientes refere-se ao modo como são estabelecidas as relações, 

enquanto um tipo de cliente busca apenas por sexo e pela fugacidade do encontro, o cliente 

fixo é aquele que cria vínculos, que procura conversar e, geralmente, torna-se amigo da 

prostituta: 

 

“Por que muitos dão aquele ar que só querem você por um momento e tem aquele 

que quer ser seu amigo pra sempre. Essa é a diferença entendeu? Fábia  

 



“Não é só isso que as pessoas pensam. Não é só essa coisa de transa, não! Tem 

outras coisas, rola amizade!” Fábia 

 

“Isso é verdade, tem cliente que vem atrás da gente, simplesmente, para conversar. 

Uma conversa sadia, uma conversa legal. Ele paga e vai embora. Nem precisa tirar 

a roupa pra ele [...]. Fran 

 

Em conformidade com os depoimentos cedidos pelas mulheres entrevistadas, a 

literatura consultada aponta que clientes mais velhos apresentam maior probabilidade para 

tornarem-se “fixos”, pois costumam freqüentar a zona com assiduidade, representando a 

possibilidade de ganho regular para as mulheres que exercem o trabalho sexual. Devido à 

assiduidade na freqüência, atingem o status de pertencimento à comunidade e por isso são 

vistos como “confidentes, amigos e sadios”. Em comparação aos mais velhos, os clientes 

jovens são percebidos como  mais “violentos”, capazes de romper os acordos estabelecidos 

com maior facilidade e de insistir na apresentação de posturas consideradas “machistas” 

(MORAES, 1995). 

Referindo-se a outras aprendizagens que são desenvolvidas nos relacionamentos 

com os clientes, as mulheres entrevistadas destacaram que é fundamental saber ouvir, para 

que seja possível orientar e dar conselhos ao cliente. É preciso desenvolver a habilidade de 

ouvi-lo e identificar seus problemas, já que muitos clientes procuram a prostituta para 

desabafar. Por isso, aprender a identificar o estilo do cliente e extrair informações ao longo 

da conversa torna-se essencial para quem exerce o trabalho sexual.  

Flora revela que para seduzir o cliente e persuadi-lo a fazer o programa é necessário 

entrar no estilo dele, conhecer seus gostos e desejos de forma que ele passe a se identificar 

com a prostituta:  “Tem sempre que entrar no estilo dele, que ai ele vai se soltar e você vai 

descobrindo mais, vai arrancando bebida, é ai que ele se identifica com você e acaba 

fazendo o programa.”  

No entanto, para “entrar no estilo do cliente” é preciso ter habilidade para conversar, 

ser uma pessoa simpática e atenta ao que os outros dizem. Ao longo das experiências 

vivenciadas na noite, a habilidade de conversar vai sendo exercitada de tal forma que em 

“cinco minutos de conversa já dá pra saber se ele é ou não é um bom cliente.” É o que 

revela Fátima a respeito de como fazem para reconhecer o perfil do cliente. 



Os clientes que possuem atributos considerados indesejáveis, como os agressivos, 

os que se recusam a usar proteção ou que se negam a pagar pelos serviços sexuais, passam 

a ser reconhecidos, pois as mulheres trocam todas as informações que possibilitam 

classificar os clientes. Ao socializarem os critérios e métodos de escolha dos clientes, as 

prostitutas fortalecem a rede de solidariedade interna, de forma a atingir todos os níveis de 

convívios, seja com clientes, cafetões, freqüentadores das casas noturnas e outras pessoas. 

Para Moraes (1995), os critérios e métodos que essas mulheres adotam para classificar e 

negociar com clientes aponta questões trabalhistas relevantes como tempo, pagamento, 

segurança, proteção, habilidade e especialização. Tais critérios não são estáticos, 

apresentam variações de acordo com a cultura de cada grupo, pois os valores das prostitutas 

não se apresentam como cultura homogênea.    

Segundo as mulheres entrevistas, aprender a representar papéis configura-se como 

mais uma habilidade que deve ser desenvolvida pela prostituta. Flora comenta que a 

representação é feita sem o conhecimento por parte do cliente, ela se desenvolve de acordo 

com o perfil e expectativas de cada cliente.  

 

“A gente representa sem ele saber. Como a gente disse, em cinco minutos de 

conversa a gente conhece o cliente... pelas conversas, pelo desabafo, a gente já sabe 

o tipo de pessoa que ele quer. Com alguns clientes você tem que ser uma pessoa 

que você não é, tem que ser uma atriz. Tem cliente que chega dando uma de tal, e 

você tem que superar o nível dele para ele gostar de você e te aceitar. Se você for do 

seu jeito, talvez ele não goste... Então, a gente tem que encenar em algumas partes 

sim.” Flora 

 

Criar e repassar estratégias para minimizar as vulnerabilidades e riscos inerentes à 

prestação de serviços sexuais também pode se compreendida como mais uma aprendizagem 

consolidada na noite. O preconceito associado ao exercício da atividade, a reprovação 

moral e a possibilidade de ser submetida à violência física e simbólica, o uso freqüente de 

álcool ou outras drogas, o risco de contrair HIV ou alguma infecção sexualmente 

transmissível são algumas das vulnerabilidades presentes na vida de pessoas que exercem 

prostituição. Frente a tais situações, as prostitutas desenvolvem e repassam estratégias de 



enfrentamento que visam a minimizar os riscos percebidos, por exemplo, algumas mulheres 

optam por ocultar de amigos e familiares o fato de exercerem prostituição, com intuito de 

evitar julgamentos e reprovação moral. Algumas mulheres evitam o consumo abusivo de 

álcool e outras drogas, pedem dose sem teor alcoólico e não aceitam fazer programas com 

clientes usuários de drogas. Elas fazem exames ginecológicos, freqüentemente, e 

mencionaram que sempre usam preservativos nos relacionamentos com os clientes.    

Os dados obtidos durante essa investigação permitiram observar que prostituta e 

cliente aprendem e ensinam em suas relações, ambos procuram interpretar o que lhes 

acontece, atribuem significados a suas vivências e dessa forma produzem saberes de 

experiência e cultura. Cultura é entendida como um acrescentamento que o ser humano faz 

ao mundo em que está e com quem está, ou seja, cultura é a aquisição sistemática da 

experiência humana (FREIRE,1975). Essa aquisição ocorre gradativamente por meio da 

incorporação de saberes, valores, atitudes e conhecimentos desenvolvidos pelos seres 

humanos no interior de diferentes práticas sociais. Cabe destacar que os saberes 

desenvolvidos na prática da prostituição não são empregados apenas no âmbito dessa 

atividade, mas também são utilizados pelas prostitutas como recurso para ler e interpretar 

sua realidade em diferentes espaços e esferas de sua vida como, por exemplo, nos 

relacionamentos com parceiros afetivos, com amigos e familiares. 

 O presente artigo teve como objetivo elencar alguns processos educativos 

consolidados nas relações estabelecidas entre prostitutas e seus clientes, no entanto, ainda 

há muito a ser elucidado. Conclui-se almejando que as contribuições, ora apresentadas 

venham a fomentar futuras investigações que possam dar continuidade ao processo de 

desvelamento da face educativa que também caracteriza a prática da prostituição. 
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