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Introdução 

 

 A vida cotidiana de um cabaré localizado no centro comercial da cidade de 

Fortaleza CE, é pano de fundo desse ensaio. Por meio da análise etnográfica descortinamos o 

bordel a fim de apresentar e problematizar as práticas sociais, sexuais, culturais e educativas 

que são desenvolvidas no referido espaço. Assim, Rago (2008, p.211,) destaca: “No bordel, 

buscava-se não apenas a transgressão dos comportamentos moralmente sancionados, mas os 

excessos, as fungas, os êxtases, os prazeres da orgia”.  

Sendo assim, ampliamos as nossas reflexões, para além dos conceitos 

estereotipados e cristalizados que apontam os espaços e a prática da prostituição apenas por 

um prisma orgiástico. Ao mergulharmos na rotina do cabaré buscamos também, apresentar e 

compreender as subjetividades de uma mulher prostituta, bem como as produções de saberes 

acumulados de forma empírica e interativa, mostrando que, para além, da vida de 

libertinagem, são múltiplas as facetas que rodeiam o universo de uma profissional do sexo.  

O trabalho aqui descrito transcorre por dois vieses metodológicos: um de cunho 

etnográfico, tendo em vista que a pesquisa ocorre através do acompanhamento sistemático da 

rotina de um prostíbulo do centro de Fortaleza, Ceará e outro pela abordagem de narrativas, 

memórias e história oral.  

O aparato etnográfico visa colaborar para a percepção e compreensão das práticas 

culturais e educativas imbricadas na temática da prostituição, tendo em vista que a etnografia 

possibilita a investigação das variações culturais tanto em contextos específicos como em 

contextos amplos. Porém, sem esquecer que os apontamentos etnográficos são filtrados e 

incorporados aos registros mnemônicos e iconográficos.  
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Entretanto, temos certeza que a filtragem do material coletado inscreve a pesquisa 

em águas que se renovam na própria via cotidiana. Nas palavras de Malinowski (1984, p.19): 

“Frequentemente imensa a distância entre a apresentação final dos resultados da pesquisa e o 

material bruto das informações coletadas pelo pesquisador através de suas próprias 

observações, das asserções dos nativos, do caleidoscópio da vida tribal”. 

A pesquisa etnográfica supõe a prática da observação e descrição densa propondo 

ao pesquisador imersão no cotidiano de determinada cultura para que o mesmo possa 

compreender o contexto sociocultural do seu objeto de pesquisa.  

Conforme Alves (2012, p.67):[...] A etnografia se refere à situação em que o 

pesquisador fica tão próximo do objeto, quanto um membro do grupo que ele estuda, à 

medida que este participa das atividades rotineiras daquele. Uma maneira de criar essa 

proximidade é estabelecer laços de amizades com grupo estudado. 

Dito de outra forma, o método etnográfico possibilita uma aproximação mais 

estreita com a realidade, a qual se propõe estudar e compreender. Portanto, visitar o bordel 

regularmente torna-se necessário, a fim de acompanhar o dia a dia da zona do meretrício e, 

assim, realizar a coleta de dados que compõe o diário de campo, peça de suma importância.  

Observar, ouvir e registrar perpassa o método etnográfico, além de analisar o 

ambiente pesquisado e fazer anotações no livro de registro. Mas, de suma importância é ouvir 

os indivíduos que circundam o lócus de pesquisa. Desta forma, a oralidade corresponde ao 

alicerce de elaboração deste estudo e o processo discursivo assume papel relevante no 

desenvolvimento de toda pesquisa. Decorre daí a necessidade de trabalhar com a narrativa de 

uma dada prostituta.  

Destacamos que, ao se trabalhar com narrativas, alguns aspectos devem ser 

levados em consideração, tais como o fato de que o sujeito, ao relatar acontecimentos vividos 

por ele, muitas vezes até os reconstrói, ressignificando-os e apresentando uma nova 

interpretação. Portanto, a narrativa não é uma verdade pontual, pois o informante, quando 

restabelece suas ideias para o relato, pode reconstituir experiências apresentando uma nova 

compreensão e uma nova perspectiva. 

O uso da narrativa envolve lembranças e esquecimentos, destacando o emprego da 

memória. Para Le Goff (1990, p. 423), “a memória é a propriedade de conservar certas 

informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que permite ao 

indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passadas”.  

A memória representa um mecanismo feito no presente por intermédio de 

vivências e experiências ocorridas em um passado. Logo, compreendo a memória como uma 
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construção feita no presente a partir de experiências ou vivências acontecidas em um passado 

selecionado e transformado em discurso.  

Aqui, as narrativas, juntamente com a memória, são tratadas por intermédio de 

entrevistas. Cedro (2011, p. 129) ressalta: “A tradição qualitativa se orienta na construção de 

dados sobre percepções, ações, crenças e valores que podem ser interpretados pelos 

pesquisadores a partir da utilização de diferentes abordagens”. Nesse sentido, partimos da 

interpelação que as entrevistas propõem uma ação metodológica usando como base o modelo 

qualitativo de pesquisa. Nesse sentido, a relevância da entrevista enquanto técnica de coleta 

de dados nos possibilitou a compreensão de elementos subjetivos e, dentre outras, optamos 

aqui pela modalidade de entrevista aberta. 

A opção de proceder com esse tipo de entrevista parte do pressuposto que essa 

possibilita uma discussão mais exploratória sobre as questões que se pretende abordar. Tendo 

em vista que sua estrutura é construída a partir de temas geradores introduzidos pelo 

entrevistador, deixando o entrevistado mais livre para discorrer sobre tais temas. Perguntas e 

respostas ocorrem por intermédio de conversações informais. É importante ressaltar que a 

interferência do entrevistador deve ser mínima, procurando adotar a posição de ouvinte. A 

entrevista aberta é recomendada quando o investigador almeja obter o máximo de 

informações possíveis sobre uma determinada temática, a partir do enfoque do entrevistado, 

conforme Minayo (1993).   

Desse modo, iremos apresentar as interlocuções dispostas por Dandara Aragão,4 

ex-prostituta que atuou na casa de prostituição na qual desenvolvemos a pesquisa. Os dados 

aqui expostos foram colhidos entre os anos de 2012 e 2015, os quais ressaltam sabres e 

experiências relacionados à educação sexual que podem ser adquiridos no prostíbulo e 

utilizados no desenvolvimento da atividade profissional da prostituta aqui referenciada. 

 O território do prazer e as múltiplas produções de saberes  

A referida pesquisa se reporta a abordagem das práticas informais de educação. 

No entanto, o que é educação? Será que a educação ocorre apenas nos espaços escolares? O 

que caracteriza a educação informal? Para responder a essas inquietações, buscamos suporte 

nas ideias dispostas em Brandão (2007, p. 7) quando diz:  

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

 
4 Pseudônimo adotado a fim de preservar a identidade da entrevistada. Atualmente a entrevistada se intitula 

como uma ex-prostituta, pois ela encerrou a sua atuação na noite e nas casas de prostituição. Hoje ela trabalha 

em um hospital como auxiliar de cozinha.   
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aprender, para ensinar, para aprender -e- ensinar. Para saber, para fazer, para 

ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação.   

 

A prática educativa é ação que ocorre em nível social e universal, propõe Brandão 

(2007), indispensável à existência em sociedade. No bordel, os aprendizados são 

compartilhados entre as prostitutas, que juntas, aprendem, em especial com aquelas mais 

experientes, a recepcionar e seduzir clientes, dançar e cuidar do corpo. A educação acontece 

em conversas informais, vivencias diárias e observações. O conhecimento empírico no 

processo dessa cultura faz do prostíbulo um espaço produtor de saberes.  

Libâneo (2004, p. 81) destaca que: “Em sentido amplo, a educação compreende o 

conjunto dos processos formativos que ocorrem no meio social, sejam eles intencionais ou 

não-intencionais, sistematizados ou não, institucionalizados ou não.” Sendo assim, a 

modalidade da educação informal frisa as múltiplas possibilidades educativas que envolvem a 

trajetória de vida dos indivíduos acentuando o caráter não-intencional haja vista que os 

processos de obtenção de saberes ocorrem de forma espontânea. 

  As práticas informais de educação, não se detém a fatores intencionais, sua 

ocorrência se dá de forma autônoma, sem acentuações lineares e sistematizadas podendo se 

estabelecer através das situações e conversas corriqueiras. Libâneo (1999, p. 23) ressalta: “A 

educação informal corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente 

sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações com o indivíduo”.   

Para Brandão (2007, p. 32): “O espaço educacional não é escolar. Ele é o lugar da 

vida e do trabalho: a casa, o templo, a oficina, o barco, o mato, o quintal. Espaço que apenas 

reúne pessoas e tipos de atividade e onde o fazer faz o saber”. Desta maneira, percebemos a 

educação informal como o processo constante de obtenção de sapiência, competência, 

habilidades e potencialidades que se localizam também em âmbito institucional. Logo, o ato 

educacional informal, atenta para o conhecimento empírico, destacando a escuta, a apreciação 

e a realização de atividades. 

A ação de educar e aprender se estabelece sem limitações físicas, sociais, culturais 

ou institucionais. Libâneo (2004, p. 91) cita: 

O caráter não-intencional e não institucionalizado da educação informal não 

diminui a importância dos influxos do meio humano e do meio ambiente na 

conformação de hábitos, capacidades e faculdades de pensar e agir do 

homem. A ênfase que muitos educadores têm dado a essa modalidade de 

educação tem contribuído especialmente para a compreensão da totalidade 

dos processos educativos, para além da dualidade docente-discente. Com o 

efeito, a educação informal perpassa as modalidades de educação formal e 

não-formal. O contexto da vida social, política, econômica e cultural, os 

espaços de convivência social na família, nas escolas, nas fábricas, na rua e 
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na variedade de organizações e instituições sociais, formam um ambiente 

que produz efeitos educativos, embora não se constituam mediante atos 

conscientemente intencionais, não se realizem em instâncias claramente 

institucionalizadas, nem sejam dirigidos por sujeitos determináveis.    

 

O enfoque da educação informal oportuniza a observação de práticas educativas 

que transcendem os espaços formais institucionalizados, evidenciando os processos de 

aprendizagem e que escapam aos formalismos embutidos nos discursos pedagógicos, Libâneo 

(2004, p.102) considera que: 

 

O que está acontecendo, portanto, é um alargamento do conceito de 

educação informal, envolvendo práticas conduzidas por conversão, em torno 

de oportunidades e situações do cotidiano, visando explorar e alargar a 

experiência das pessoas e podendo ocorrer em qualquer lugar.   
  

  

Em vista disso, buscamos perceber a casa de prostituição como, um espaço que 

vai além do aspecto promíscuo, pois o bordel juntamente com a profissional do sexo, o cliente 

e o dono do estabelecimento, também produzem e ressignificam sabres e possíveis práticas 

educativas.  

As formas de sociabilização e conversas cotidianas também correspondem aos 

processos educacionais, nesse caso, a marca é a experiência. Experiência de vida das garotas 

de programa, experiência de vida dos clientes e de todos que circundam o território do prazer.  

Pactuando com o pensamento exposto em Rago (2008, p. 196) quando diz: “No 

interior desse campo de significações é impossível apreender as múltiplas funções 

desempenhadas pelo submundo da prostituição, assim como a diversidade das práticas sociais 

aí vivenciadas”. 

Logo, o prostíbulo pode expressar um ambiente efervescente: lúdico, festivo, 

movido por batidas de músicas que seguem em sintonia os movimentos sensuais de 

dançarinas profissionais do sexo. Mas, na verdade, ele também encarna um espaço de labuta, 

haja vista que, para as garotas de programa, o prostíbulo não representa meramente regozijo. 

O seu dia a dia não é constituído apenas de glamour e regalo.    

Atravessar noites acordadas trabalhando com o corpo, satisfazendo o desejo 

sexual de clientes e sendo apontadas como “objetos de prazer” acaba gerando um desgaste 

físico e emocional muito grande. “É o lado difícil da vida fácil” narrado em Surfistinha (2005, 

p. 4):  

Transas enlouquecidas, surubas, muitos homens (e mulheres) diferentes por 

dia, noites quase sem fim. O que pode ser excitante para muitas garotas 

como eu, na efervescência dos vinte anos, para mim é rotina. É meu dia-a-
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dia de labuta já faz três anos. Trabalhando cinco dias por semana, com uma 

média de cinco programas por dia – é só você fazer as contas para saber 

quantas vezes já transei por dinheiro. Por mais que eu chegue a curtir, a 

gozar de verdade, ainda assim é trabalho.  

 

 A temática da prostituição pode ser apresentada por outros vieses, escapando às 

representações e discussões prosaicas. Inúmeras são as fantasias que movem os sujeitos a 

irem buscar na figura da prostituta um deleite. O que compõe o imaginário masculino vai 

muito além do gozo imediato. É mais que o coito ou o ato de copular com a fêmea; é a 

veemência de estar no antro dos prazeres ilícitos, de assumir o papel de voyeur5 visualizar o 

intercurso sexual em um ritmo frenético, por buracos de fechaduras ou espelhos sobrepostos. 

Rago (2008) configura o bordel como ambiente de pluralidade, que permite 

circular homens, mulheres, jovens, velhos e diferentes classes sociais, vivenciando e 

saboreando os prazeres ilícitos. Esta multiplicidade pujante, ou modo diversificado de 

funcionamento desejante, Maffesoli (1985, p.47) define: “Processo, que chamo de centralidade 

subterrânea, um verdadeiro conservatório de saber viver popular, que somente se mostra em 

algumas situações paroxísticas”.  

O prostíbulo caracteriza um espaço de múltiplas sociabilidades, no qual o 

indivíduo pode ir para saborear uma iguaria acompanhada de um bom drink, para conversar, 

além de atender e realizar desejos sexuais. Logo, o submundo da prostituição não condiciona 

necessariamente um ambiente de vivência exclusivamente da sexualidade, como consolidado 

no senso comum.      

Exercer a função de prostituta não é uma tarefa fácil. Concordo com Roberts 

quando fala que “a prostituição é um trabalho difícil, tanto em termos físicos quanto 

emocionais.” (1998, p. 391). Todavia, o sentido mais apurado da prostituição, provavelmente 

tenha sido descrito pelo Marquês libertino, o Marquês de Sade. Para Sade (2003, págs. 36 e 

37) as prostitutas: 

São felizes e respeitáveis criaturas que a opinião difama, mas a volúpia 

coroa; e quem, bem mais necessária à sociedade do que as recatadas, têm a 

coragem de sacrificar, para servi-la, a consideração que esta sociedade ousa 

lhes tirar injustamente. Vivam as que se sentem honradas com este título. 
 

 
5
Patologia que consiste na obtenção de prazer sexual pela observação dissimulada de cenas de caráter íntimo ou 

erótico. = MIXOSCOPIA 2. Curiosidade patológica por tudo o que é privado ou íntimo. "voyeurismo", in 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/ 

voyeurismo [consultado em 18-11-2015]. 
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As prostitutas e os frequentadores do recinto dos prazeres ilícitos vivenciam e 

saboreiam a embriaguez dionisíaca que compõe os rituais orgiásticos e a contextura do bordel. 

Dandara enfatiza: 

A noite é muito atrativa e envolvente. Então é aquela coisa, quando a garota 

não está propícia para a prostituição, ela passa dois, três meses na atividade, 

cai fora e nunca mais volta, pois ela vai chegar a seguinte conclusão: isso 

aqui não dá para mim. É aquela coisa, tem que ter o lado da curtição, como 

qualquer outra profissão. Ou seja, a garota de programa ela curte aquele 

ambiente de boate, ela se sente seduzida pela noite.  Bem como, ela gosta de 

seduzir. Eu acredito que não tem um perfil determinado que se encaixe à 

essa mistura que é o universo da prostituição. Não tem um ponto xis que 

determina os porquês das meninas e dos próprios clientes de se sentirem 

atraídos pela noite, pelo cabaré. Então, tem o lado divertido e ludibriador da 

profissão. 
 

Delory-Momberger (2006, p. 363) afirma que “[...] nós não fazemos a narrativa de 

nossa própria vida porque nós temos uma história, nós temos uma história porque nós 

fazemos a narrativa de nossas vidas”. Nesse sentido, o sentimento das prostitutas a respeito da 

vida no bordel, longe de estar impregnado de ressentimentos e vitimização, realça o prazer de 

vivenciar as noites ainda que não estejam atendendo a clientes e faturando.   

Seguindo esse enfoque Sousa (1998, p.122) declara: 

 
É preciso, pois, entender que o fenômeno da prostituição não pode ser 

analisado de forma generalizada como se tratasse de algo homogêneo e claro 

aos olhos de quem quiser ver. Há prostitutas e prostitutas. As nuanças 

existem, não de forma clara, tangível, transparente. Mas a convivência, o 

trabalho de campo e o posterior “estranhamento” e afastamento do fenômeno 

da prostituição fizeram com que, aos poucos, fossem desanuviando-se os 

meandros do mundo da prostituição, ou seja, essa diversidade que é a própria 

diferença no mundo da prostituição. Cada prostituta é um caso diferente, 

uma vida e uma história com alteridade, que guarda suas singularidades. 
 

As prostitutas não são, pois, somente personagens que gozam e partilham dos 

prazeres da noite, mas mulheres que lutam por sonhos, carinhos, pela sua independência 

sexual e espaço, pela valorização como seres humanos. Mulheres com sua sofreguidão e que 

vivem a seu bel-prazer. Mulheres que transparecem alegrias e tristezas, que são mães. 

Mulheres que estão na labuta para conseguir o pão de cada dia ou quem sabe, a procura de 

desfastios e paixões. Tal paixão situa a vontade de potência em romper com o tédio, fazendo 

latejar os anseios viscerais que se dissimulam na força do êxtase dionisíaco. Vasconcelos 

(2008, p.132) expõe: 

 

A paixão mobilizadora e condutora de nossos segredos derrama seu cobiçado 

e inaudito distanciamento de si, dividindo o ser humano entre a paixão de si 

e a guerra ou tormenta de si. É que as necessidades de golpear o mundo e 
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atingir seu coração conspiram em prol da desmesura do animal humano. É 

essa ação desmesurada de intempestiva força que nos fere, produz fissuras 

em nossas certezas e faz colidir nossos percalços vorazes, nossas 

derrapagens sagradas como sentido mais acurado de nosso ocaso limítrofe. 

 

 

Quando Dandara adentra o prostíbulo e assume um personagem, ela é 

transportada a um espaço ritual6. Naquele ambiente ela assume uma nova faceta. Schechner 

(2012) considera o fato de que, estando o sujeito diante de uma condição isolada da vida 

cotidiana, ele pode temporariamente se tornar outro, expressar outro. Voltando tal explicação 

para o campo do teatro, se percebe que o ator não é ele mesmo, nem tampouco o personagem 

que personaliza.  Sendo assim, a garota manifesta uma dualidade performática.   

Enquanto profissional do sexo e estando inserida na cultura que move o palco dos 

prazeres ilícitos, Dandara desenvolve uma performance, mas em seu âmbito particular, ela 

manifesta uma outra.   

Schechner, (2012 p. 71-72) explica: “Transportes ocorrem não somente em 

situações de rituais, mas também em performances estéticas. De fato, é onde todos os tipos de 

performance convergem. Atores, dançarinos, xamã, artísticas, músicos clássicos- todos 

treinam, praticam e/ou ensinam para, temporariamente, “deixar a si mesmo” e ser “aquilo” 

que estejam performando”.   

Para Dandara, o cabaré representa um grande palco no qual ela encara a figura da 

eximia dançarina: fugaz e sensual, metamorfoseando-se e assumindo um multifário de 

caracterização, que Rago (2008, p. 218) pormenoriza da seguinte maneira: “como artista, a 

prostituta é aquela que aprendeu a encenar múltiplos papéis, dissociando a aparência e 

essencial interioridade e exterioridade, perdendo-se definitivamente no labirinto das 

sensações.”  

Deslindar pelas noites de cabaré possibilita um enfoque mais específico no que 

tece a complexa cultura da prostituição e de seus participantes: homens e mulheres que se 

lançam ao enigmático mundo dos prazeres ilícitos. O prostíbulo é um grande teatro cujas 

atrizes principais são as prostitutas e os clientes os atores coadjuvantes.  A prostituta é 

 
6 Nas palavras Schechner (2012 p. 49-50): Rituais são uma forma de as pessoas lembrarem, rituais são memórias 

em ação, codificadas em ações. Rituais também ajudam pessoas (e animais) a lidar com transições difíceis, 

relações ambivalentes, hierarquizadas, excedem ou violam as da vida diária. [...] Ambos, ritual e jogo, levam as 

pessoas a uma “segunda realidade” é onde elas podem se tornar outros que não seus eus diários. Quando 

temporariamente se transformam ou expressam outro, elas performam ações diferentes do que fazem na vida 

diária. Por isso, ritual e jogo transformam pessoas, permanentemente ou temporariamente. SCHECHNER, 

Richard. Performance e antropologia de Richard Schechner. Seleção de ensaios; organização de Zeca 

Ligiéro; tradução Augusto Rodrigues da Silva Júnior...et al. Rio de Janeiro: Mauad x, 2012.  p. 49-50. 
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imbuída por uma máscara e potencializa prazeres ilusórios. O universo das garotas de 

programa transita entre o real e o quimérico, entre o público e o particular. Haja vista que a 

prostituta tem a sua vida exposta sendo apontada pela sociedade como uma mulher pública, 

ela também apresenta as suas particularidades, atuando em sua vida privada, cuidando do seu 

lar, dos seus amores, da educação de seus filhos, organizando sua família.     

A história de vida de Dandara é semelhante à de muitas outras garotas que entram 

na prostituição, motivada por problemas familiares e pela esperança de maiores ganhos 

financeiros em menos tempo de trabalho. Conflitos familiares, desilusões amorosas, questões 

financeiras, carência, envolvimento com drogas, autoestima baixa, busca pela sexualidade e 

independência, enfim, são inúmeras as razões que movem uma garota à prostituição. Sousa 

(1998, p. 118) comenta: 

[...] Não se pode encarnar a existência dessa atividade apenas como uma 

forma de satisfação das necessidades sexuais tanto dos clientes quanto das 

prostitutas; por um lado, também não pode enxergar o meretrício tão-

somente como uma questão de sobrevivência ou uma forma de mulheres 

prostituídas conseguirem uma rápida ascensão social. Há uma conjunção de 

múltiplos fatores, como a mobilidade social e a sociabilidade, de tal forma 

que é impossível atrela-se a um modelo rígido, estático e a-histórico, que se 

baseia nos moldes tradicionais de definição de prostituição.       

 

                     Adler (1991, p.11) destaca que: “Ela não nasce prostituta, ela se torna uma. É 

uma profissão, não um estado”. Ou seja, a prostituta não se encontra necessariamente atrelada 

a figura de uma mulher vitimada pelo destino, presa a fatores hereditários a vícios, ou apenas 

por questões de ganho “fácil e rápido”. Entende-se que ser prostituta não implica em uma 

condição, mas em uma opção, principalmente, ao tipo de prostituição que é abordado neste 

estudo: a prostituição desenvolvida em prostíbulo, cujas garotas vão trabalhar, nos dias e no 

horário que as convêm, pois essas não mantêm vínculos com os donos dos estabelecimentos.  

Dandara descreve o prostíbulo como um espaço que oportunizou a construção de 

múltiplos sabres, dentre os quais pontua, o conhecimento e o aprendizado sobre sexualidade, 

métodos contraceptivos, prevenção e tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

DST’s. É no prostibulo que ela toma consciência dos cuidados que deve ter com o seu corpo e 

a importância do uso do preservativo, haja vista que antes de entrar para o mundo da 

prostituição não conhecia os métodos contraceptivos. Tal temática não era abordada em seu 

seio familiar e representava uma interdição. 

 

Eu não sabia o que era anticoncepcional e nem como funcionava. Mesmo 

porque, no meu espaço familiar esse assunto não era discutido, era um tabu. 

Então, uma amiga que já era da noite, me levou para assistir uma palestra 
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com agentes de saúde em um posto que ficava perto da casa dela. Foi através 

dessa palestra, que fui entender a importância dos métodos contraceptivos, a 

importância da camisinha. Eu marquei uma consulta com o ginecologista do 

posto em que fui assistir a entrevista. Foi por meio dessa entrevista e em 

conversas com as meninas que já estavam na noite há mais tempo, que eu 

comecei a me cuidar, a tomar a pílula, aprendi a evitar uma gravidez 

indesejada. Esses ensinamentos são repassados entre as garotas no cabaré 

(trecho da fala de Dandara).  

 

                        O compartilhamento de saberes entre as prostitutas evidencia a preocupação 

diante da eventualidade do contágio por alguma DST. Os aprendizados informais surgidos das 

interações sociais envolvem outras estratégias, além do uso da camisinha, que colaboram para 

sua segurança.  Sendo assim, Priscila,7 destaca um truque que aprendeu com Dandara: 

 

Quando eu vou para o quarto com o cliente, eu procuro desenvolver algumas 

“brincadeirinhas” né, eu peço para tocar o pênis como uma forma de 

carinho. Eu vou passando a mão como se tivesse fazendo um mimo, tudo 

forma bem discreta. Então, eu vou passando a mão nas partes íntimas do cara 

antes de iniciar o ato sexual. Essa estratégia quem me ensinou foi a Dandara. 

Ela disse que dessa forma podemos perceber se o cara tem alguma ferida 

essas coisas. Diante da nossa profissão esses ensinamentos são bem 

importantes, ajuda a nos proteger e isso é repassado entre as meninas através 

de conversas coloquiais, no momento em que estamos no camarim trocando 

de roupa, ou quando estamos aguardando os clientes, enfim... São coisas que 

só se aprende, no cabaré. (Trecho da fala de Priscilla). 

 

   Pesquisa acadêmica sistematizada no território do prazer exige do pesquisador 

um olhar mais apurado, desprovido de preconceitos ao observar o que acontece ao seu redor; 

uma percepção além do superficial imediato sobre a construção de experiências 

transformadoras. Foucault (1986, p. 13) descreve como:  

É a curiosidade - em todo caso, a única  espécie  de curiosidade que vale a 

pena ser praticada com um pouco de obstinação: não aquela que procura 

assimilar o que convém conhecer, mas que permite separar-se de si mesmo. 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível o 

descaminho daqueles que conhece? E existem momentos na vida onde a 

questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar e refletir.           
 

       As narrativas gentilmente cedidas por Dandara levaram ao entendimento mais 

apurado acerca dos meandros que englobam a prostituição, permitindo conhecer, de fato, a 

 
7 Priscila é uma jovem de 27 anos que atuava no Gata Garota, em junho de 2011. A conversa com a moça 

ocorreu de forma informal durante as visitas realizadas ao prostíbulo. O diálogo foi intermediado por Dandara 

que, na época, estava ensinando Priscila a dançar pole dance.    
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rotina de uma garota de programa e inferir certas indagações como: quais os cuidados e 

precauções que as profissionais do sexo desenvolvem em relação ao corpo, ou seja, quais os 

saberes que englobam a educação sexual? 

 

Considerações finais 

 

            Acreditamos que o esforço empreendido na elaboração deste trabalho enriquece o 

universo de pesquisa de cunho etnográfico e natureza formativa, visto que foi possível o 

acesso a práticas educativas que ocorrem além dos espaços escolares, alcançando outros 

âmbitos das relações pessoais.  

            O período de observação no cabaré, possibilitou concluir que as meninas aprendem a 

dançar, a montar um figurino, a cuidar do corpo, a recepcionar os clientes com profissionais 

mais experientes, que atuam há mais tempo na referida atividade. As intervenções educativas 

no prostíbulo ocorrem através do conhecimento processual, da observação das práticas das 

prostitutas mais velhas e da convivência diária entre as colegas. É nas relações interpessoais 

no território do prazer que se constroem, de forma direta ou indireta, os processos de 

aprendizagem que caracteriza o bordel como espaço que pode contemplar ações educativas, 

sociais e culturais.   
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