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Resumo  

Actualmente, diversas mudanças sociais, culturais, económicas, geram 

ameaças à saúde das pessoas (Dias, 2006) que justificam intervenções de Promoção 

e Educação para a saúde, em que os "destinatários" dos projectos deixam de ser 

vistos como meramente "consumidores", mas devem ser envolvidos como "co-

autores".   

A partir de um projecto de intervenção já existente – o „Porto Escondido‟ da 

responsabilidade dos Médicos do Mundo do Porto (MDM) – no qual uma das 

principais actividades de intervenção passa pela Educação e Promoção de Saúde, 

tendo em vista a redução de riscos/minimização de danos, surgiu a ideia de realizar 

uma investigação junto de uma das populações que este projecto abrange, que são as 

pessoas que exercem prostituição (PEP‟S) nas ruas do Porto.  

O objectivo deste estudo é avaliar os dispositivos correntes de Promoção de 

Saúde e sexo seguro no âmbito da prostituição a partir das perspectivas de pessoas 

que exercem prostituição nas ruas da cidade do Porto.  

Partindo de um modelo de investigação colaborativa, foram realizadas 

entrevistas com pessoas que exercem prostituição no sentido de percepcionar o grau 

de relevância que atribuem ao exercício de sexo seguro e as estratégias que 

consideram mais eficazes para a promoção da sua saúde.  

Os dados são discutidos numa perspectiva de redução de riscos/minimização 

de danos que valoriza o envolvimento das populações no desenho e implementação 

de estratégias de intervenção para a promoção e educação para a saúde. 



 



 

Abstract 

 In our days, several changes in the social, cultural and economic landscape, 

generating threats to health of people (Dias, 2006), justify interventions in Health 

Promotion and Education, where the “recipients” of the projects are no longer seen 

as merely “consumers”, but must be involved as “co-authors”. 

  Our goal was to promote risk and damage reduction with people involved 

in prostitution on the streets of Porto; in the context of an existing  intervention 

project  – „Porto Escondido‟  organized by Doctors of the World of Porto (MDM) –  

whose main purpose is  Education and Health Promotion., we developed our 

research. The objective is to evaluate the current safe sex strategies from the 

perspectives of women involved in prostitution on the streets of Porto. 

 Based on a model of collaborative research, we performed interviews with 

prostitutes in order to perceive the importance they attach to safe sex and the 

strategies they consider most effective to promote their health. Results are discussed 

in a perspective that aims to reduce risk/minimize damage and that values the 

involvement of communities in the design and implementation of intervention 

strategies for Health Promotion and Education. 



 



 

Résumé  

Actuellement, divers changements sociaux, culturels et économiques 

provoquent une menace á la santé publique (Dias, 2006), ce qui justifique la mise en 

place d‟interventions de Promotion et Education pour la santé publique, où les 

“destinataires” des projets ne sont plus considérés comme de simples 

“consommateurs”, mais doivent être considérés comme des “co-auteurs”. 

A partir d‟un Project d‟intervention déjà existant – o „Porto Escondido‟ á la 

responsabilité des Médecins du Monde de Porto (MDM) – dont le principal objectif 

d‟intervention est l‟Éducation et la Promotion de la Santé, ayant en compte la 

réduction de risques, a surgi l‟idée de réaliser une enquête auprès des populations 

que ce projet touche, que sont les personnes qui exercent la prostitution (PEP‟s) 

dans les rues de Porto.  

L‟objectif de cette étude est de mesurer les dispositifs courants de Promotion 

de Santé et de relations sexuelles protégées dans le milieu de la prostitution á partir 

de l‟opinion des personnes qui exercent la prostitution dans les rues de Porto. 

Partant d‟un modèle d‟investigation collaborative, il a été réalisé des entretiens 

avec des prostituées dans le but de comprendre le degré de relevance qu‟elles 

attribuent á l‟exercice des relations sexuelles protégées et des stratégies qu‟elles 

considèrent plus efficaces pour la promotion de la santé. 

Les données sont discutées dans l‟objectif de réduire les risques et valorisent 

l‟implication des populations dans l‟implémentation des stratégies d‟intervention 

pour la Promotion et Education pour la Santé.  
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Nota Introdutória 

Actualmente, face ao processo de uniformização que o mundo sofre, com “(…) 

mudanças rápidas que se verificam aos níveis demográfico, social, cultural, 

económico, dos factores epidémicos e dos comportamentos e estilos de vida dos 

indivíduos, introduzem[se] ameaças à saúde das populações, exigindo respostas 

urgentes e eficazes (…)”(Dias, 2006: 9) fazendo cada vez mais sentido falar-se de 

Promoção e Educação para a Saúde.  Assim sendo, é cada vez mais necessária uma 

educação permanente, dinâmica e estimulante que vise o desenvolvimento e 

promoção de comportamentos responsáveis que possibilitem uma melhor qualidade 

de vida.  

Foi seguindo esta linha de pensamento, e a partir de um projecto de 

intervenção em curso, com a designação inicial de “Porto escondido”, da 

Organização Médicos do Mundo do Porto (MDM) com a qual colaboro no estatuto 

de voluntária, e cujo principal objectivo de intervenção passa pela Educação e 

Promoção de Saúde (tendo em vista a redução de riscos/minimização de danos) que 

emergiu a ideia de trabalhar junto de uma de um grupo da população alvo que este 

projecto abrange: as pessoas que exercem prostituição (PEP‟S) nas ruas do Porto. 

A MDM é uma Organização Não Governamental de ajuda humanitária e 

cooperação para o desenvolvimento, sem qualquer filiação partidária ou religiosa. 

Em Portugal, a organização foi fundada em 1999, fazendo hoje parte da Rede 

Internacional Médicos do Mundo, constituída por 12 delegações (Argentina, Bélgica, 

Canadá, Chipre, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, Itália, 

Portugal, Suécia e Suíça). O princípio básico do seu trabalho assenta no direito que
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todos os seres humanos têm: o acesso a cuidados de saúde independentemente da 

sua nacionalidade, religião ou ideologia. É no facto desse direito fundamental não 

ser garantido que se justifica todo o trabalho dos MDM. A sua actuação ocorre a um 

nível internacional e nacional, visando sempre beneficiar pessoas que se encontram 

vulneráveis e em situação de exclusão. 

 A representação Porto, tem vários projectos, entre os quais o programa "Porto 

Escondido". Este surgiu em 2002 com o propósito de prestar cuidados de saúde, 

apoio psico-afectivo e encaminhamento de pessoas sem-abrigo da cidade do Porto. 

Em 2006, apoiado pelo financiamento do programa ADIS/SIDA, passou a abranger 

a população com comportamentos de risco e em situação de vulnerabilidade social, 

com diversos subgrupos: pessoas sem-abrigo, usuários de drogas, trabalhadores do 

sexo, imigrantes em situação de irregularidade. Em 2008 sofreu uma reestruturação 

e passou a dividir as actividades em dois projectos "(A)Risco SER" e "CASSA" 

(projecto no âmbito da saúde pública). O "(A)Risco SER" trata-se de uma equipa de 

rua com intervenção junto da mesma população alvo, sendo a intervenção feita por 

uma equipa com um mínimo de 3 elementos (obrigatoriamente um da saúde e um 

elemento do sexo masculino) em 4 dias da semana com distintos percursos1. 

A rede Europeia que luta pela Prevenção do Vírus de Imunodeficiência 

Adquirida (VIH) na área da prostituição, refere que o seu campo de intervenção 

 

“(…)na área da redução de riscos e danos, além da prevenção do 

VIH/SIDA e DST‟s, tem como principais áreas a promoção de saúde 

pessoal; a disponibilização de serviços sociais e de saúde; a prevenção, o 

tratamento ou o uso mais seguro das drogas; o aconselhamento e os 

serviços de apoio e informação; os direitos humanos e cívicos; a promoção 

ou o reforço da auto-estima e a capacitação; e a prevenção da violência e 

exploração”. (EUROPAP/TAMPEP in Oliveira, 2008: 368) 

 

Assim, este trabalho, que se enquadra no mestrado em Ciências da Educação, 

da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

                                                 
1
 [On-line], http://www.medicosdomundo.pt/, 12/05/09 

http://www.medicosdomundo.pt/
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tem como propósito avaliar os dispositivos correntes de promoção de saúde e sexo 

seguro no âmbito do trabalho sexual a partir das perspectivas de pessoas que 

exercem prostituição nas ruas da cidade do Porto. Apesar de já existirem instituições 

tanto de cariz público como privado, a actuar nesta área, tentou-se perceber se estes 

dão resposta às necessidades sentidas por esta população ao nível da Saúde, se estas 

carecem de ser revistas ou mesmo se é necessário idealizar novos planos de 

actuação, assumindo-se desde logo um compromisso: tornar público entre as 

instituições que apoiam as pessoas que exercem prostituição o seu produto final. 

Esta investigação assentará assim num paradigma colaborativo, entendendo 

sempre que “a colaboração não é um fim em si mesma mas sim um meio para 

atingir certos objectivos” (Boavida e Ponte, 2002: 3).  

Nunca se conheceram tantas técnicas de prevenção e tratamento da doença 

como actualmente; a medicina teve um crescimento exponencial no que toca a 

aquisição de novos métodos e práticas de prevenção. No entanto, graves problemas 

de saúde persistem em continuar, sendo grande parte deles considerados (se não 

todos) fruto de acções directas e muitas vezes intencionais do indivíduo. Quando se 

tenta definir o conceito de saúde não conseguimos ser precisos “(…) uma vez que 

está relacionado com a percepção que cada  pessoa ou comunidade tem num 

determinado momento e contexto, e depende de crenças relacionadas com a vida, o 

sofrimento e o significado [que cada pessoa tem] da morte” (Rodrigues, Pereira e 

Barroso, 2005: 11) e é um processo deveras complicado explicar às pessoas que se 

define “(…) “estado de saúde” apenas pela demonstração da “ausência de doença” 

(…)” (Rodrigues, Pereira e Barroso, 2005: 12).  

Desta forma tornou-se fulcral esclarecer, logo no primeiro capítulo, o conceito 

de Saúde e toda a problemática envolvente, particularmente o que se entende por 

promoção de saúde e educação para a saúde.  

O segundo capítulo pretende reflectir de forma ampla e complexa sobre os 

contornos deste trabalho. Vamos debruçar-nos historicamente sobre o 

enquadramento jurídico-legislativo e social da prostituição, caracterizando mais 

pormenorizadamente a prostituição de rua, bem como os seus intervenientes. 
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Já num terceiro capítulo, serão apresentados os percursos metodológicos 

efectuados, assentes sempre num paradigma colaborativo, uma vez que esta 

investigação só foi possível devido à participação e colaboração das pessoas que 

realmente vivem e conhecem o contexto, pois só se pode efectuar “processos de 

reflexividade social (…) em função da informação adquirida sobre elas” (Giddens 

in Canário, 2003: 17). 

A informação adquirida permitiu a construção de um quarto capítulo, onde são 

expostos os resultados obtidos a partir da análise de conteúdo efectuada aos 

discursos transcritos decorrentes da realização do Focus-group, das entrevistas e das 

notas de terreno realizadas a partir da observação no terreno, tentando assim cumprir 

com os objectivos a que nos propusemos.  

Por último, serão expostas as conclusões; no entanto, estas não dão término a 

esta investigação, já que é necessário consumar o compromisso assumido com as 

participantes: a divulgação dos resultados obtidos pelas entidades responsáveis de 

saúde pública e instituições que actualmente trabalham no âmbito do trabalho sexual. 

É de salientar que parte deste compromisso já foi cumprido, com a 

participação/comunicação na quinta Conferência Latina sobre redução de riscos que 

teve lugar na cidade do Porto, entre os dias 1 e 4 de Julho de 2009 e contou com 

profissionais de várias áreas e instituições que trabalham com a área da prostituição. 
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Capítulo I - Problemática da Saúde  

Problemática da Saúde  

1- Introdução  

Do âmago desta investigação sobressalta primeiramente a necessidade de 

definir uma noção aparentemente ampla: Saúde. Assim, este capítulo irá esclarecer 

não só este conceito e a sua dimensão, como outros conceitos a ela associados. 

Neste caso em particular fala-se de Promoção para a saúde e da Educação como 

estratégia desta, e a sua aplicação no contexto de prostituição.  

 

 Para definir o conceito de Saúde recorremos à definição concebida pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS - (1993), que entende a saúde como sendo 

um «(…) conceito positivo, um recurso quotidiano que implica um estado completo 

de bem-estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou 

enfermidade» (OMS, 1993)2, sendo por isso considerada como “(…) um direito 

fundamental do ser humano e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

social e económico” (Dias, 2006: 9). 

Designar um indivíduo como sendo saudável ou doente, é considerar à partida 

que este se enquadra num determinado patamar no que se refere à sua relação com o

                                                 
2
 [On-line ] http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Paginas/default.aspx, 02/12/08 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Paginas/default.aspx
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 meio e com o seu corpo. Assim, a saúde de um indivíduo torna-se num dos 

componentes fundamentais para o seu bem-estar social. Os indicadores que 

determinam o estado de saúde de uma determinada pessoa “(…) são componentes 

essenciais de indicadores mais complexos de qualidade de vida” (Chaves, 1998: 6), 

ou seja, quando se profere o termo „indivíduos saudáveis‟ existe à partida uma 

extensão a escolas, famílias, cidades, enfim, todo o contexto micro e macro que 

envolve o indivíduo e que lhe proporciona condições favoráveis à promoção da sua 

própria saúde.   

Todavia, se definir o conceito saúde parece simples, o mesmo não se pode 

dizer quando se tenta abarcar tudo o resto que circunscreve a saúde. As fronteiras 

que delineiam o que se entende por „saúde‟ são tão ténues e imprecisas como 

quando tentamos definir qualquer outro conceito. Para se proferir a um nível macro, 

como no caso de um país, o autor Chaves (1998) utiliza a expressão „sector saúde‟, 

onde o principal objectivo é “(…)  proporcionar à população (…) o nível mais alto 

de saúde que é possível alcançar num dado momento histórico com os recursos 

disponíveis” (Chaves, 1998: 6). 

1.1- A Dimensão da Saúde 

Pode-se analisar o „sector saúde‟, segundo a perspectiva de Chaves (1998), a 

partir de vários ângulos, que designa de „dimensões‟, e são estas: a ética, a ecológica, 

a epidemiológica, a estratégica, a económica e política, a educacional, a psico-socio-

cultural (estilos de vida) e a transcendental (ecuménica).  

Não descurando a devida importância e especificidade que cada uma destas 

dimensões tem quando se fala do „sector saúde‟, e não existindo qualquer 

possibilidade de sobrevalorização de umas dimensões em detrimento de outras, para 

esta investigação torna-se apenas fundamental focalizar algumas, sendo elas a 

dimensão epidemiológica, a dimensão estratégica, a dimensão psico-socio-cultural 

(estilos de vida), a dimensão económica e política e a dimensão educacional. 

Contudo, é fundamental sublinhar que todas as dimensões se interligam e torna-se 

impossível determinar a barreira que permite a separação entre elas. 
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 Apesar da OMS definir saúde como um conceito positivo, na verdade não 

existe ainda um „peso e medida‟ que determine o valor da saúde mas sim, da doença, 

ou seja, todos os estudos e esforços recaem sempre em determinar os motivos e 

causas que levam à perda de vidas humanas, sendo que é em consequência desta 

dimensão epidemiológica que surge a dimensão estratégica. De uma forma simplista, 

pode-se dizer que depois de avaliadas e analisadas as causas, projectam-se 

estratégias (dimensão estratégica) de prevenção ou estratégias de promoção, sendo a 

primeira de entre seis (protecção especifica; diagnóstico e tratamento precoce; 

limitação do dano; reabilitação; cuidados paliativos) a Promoção de Saúde.  

 Para prevenir e promover é necessário conhecer os factores de risco. No ano 

de 1990, os estudos apontaram entre muitos, dez factores de risco como sendo os 

responsáveis das principais causas de morte; o terceiro lugar foi atribuído aos 

comportamentos sexuais inseguros, sendo este o risco que se encontra na base desta 

investigação. No entanto, todos os factores apontados brotam do comportamento 

humano.  

 Nos anos 70, a Psicologia da Saúde previa que a grande epidemia do século 

XX seria o comportamento, uma vez que “tal como o comportamento em geral, os 

comportamentos de saúde (…) [podem] ser influenciados por atitudes, hábitos, 

valores, sentimentos, crenças e, até mesmo, por modas (…)” (Ribeiro da Silva, 2002, 

citado por Dias et al., 2004), surgindo aqui a dimensão psico-socio-cultural (estilos 

de vida). Assim, e partindo do que foi até então descrito, subentendendo-se que o 

próprio indivíduo se torna o grande responsável pela sua autodestruição, uma vez 

que tem sempre na mão a decisão de se expor ou não ao risco. 

  Mas, para que seja possível a realização de programas/projectos preventivos 

ou de promoção, e a dimensão estratégica seja devidamente trabalhada, são 

necessárias ser tomadas decisões políticas e económicas (dimensão económica e 

política). Por detrás destas decisões encontra-se quase sempre o valor da vida 

humana, que infelizmente se reduz muitas vezes ao balanço que vai entre o ganho ou 

a perda de uma morte prematura. Se forem tomadas boas decisões económicas e 

políticas, e forem feitos bons usos dos recursos, podem-se despoletar eficazes 
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programas de prevenção ou de promoção, que permitem à população um maior e 

melhor controle sobre a sua saúde. 

 No entanto, nenhum programa/projecto governamental se reduz a decisões 

políticas e económicas, e são muitas e diferentes as fases que o delineiam até que se 

determine a sua realização.  

 A educação encontra-se na base de qualquer projecto/programa de governo; 

só partindo dela, por inúmeras razões óbvias, é que se consegue atingir um 

desenvolvimento sustentável do sector económico e social, destacando-se esta como 

prioritária e praticamente autónoma.  

 Quando se fala em educação na área da saúde, pensa-se sobretudo em educar 

a população como um todo, invocando a participação de cada um para a cidadania, e 

responsabilizando cada indivíduo pela sua participação neste processo, ou seja, pela 

sua responsabilidade em se manter num estado saudável para que, toda a 

comunidade partilhe desse mesmo completo bem estar a nível físico, mental e social. 

 Pode-se concluir que se evidenciam nestas dimensões descritas, dois 

conceitos primordiais para o desenvolvimento sustentável de um país ao nível da 

Saúde: a Promoção de Saúde como estratégia preventiva da doença ou promotora da 

saúde e, a Educação para a saúde como acção exercida sobre os indivíduos no 

sentido de alterarem os comportamentos que colocam em risco a sua saúde. 

1.2- Promoção e Educação para a Saúde 

Até aqui, remeteu-se para a ideia de que a Promoção de Saúde é uma 

estratégia que permite simultaneamente a prevenção face à presença da doença e a 

promoção para uma vida mais salutar, parecendo até que existe uma certa 

incongruência do discurso.  

No entanto, tem uma explicação aparentemente simples. Algumas definições 

mais clássicas realçam que a Promoção da Saúde é exclusivamente um processo da 

medicina e da saúde pública. Estas dão relevo ao tratamento médico, valorizando a 

inclusão de todas as actividades médicas e de saúde tradicionais, denotando-se uma 

maior preocupação com a Prevenção da doença. 
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A OMS, em 1984, considerou como principais áreas de intervenção no 

processo de Promoção de Saúde o acesso livre à saúde, ausente de qualquer acto de 

desigualdade, apostando num melhoramento quer do ambiente familiar, quer laboral 

em que o indivíduo se insere, numa maior fortificação das redes sociais de apoio, na 

promoção de estilos de vida saudáveis, partindo de um processo de aprendizagem 

através do qual se adquirissem novos comportamentos, e por fim, mais divulgação 

informativa e mais conhecimentos sobre saúde. 

Já em 1986, quando ocorre em Otawa, a primeira Conferência internacional 

sobre Promoção da Saúde, o conceito foi definido como um processo a partir do 

qual a população poderia vir a ter um maior controle sobre a sua saúde e melhorá-la, 

e para tal “(…) o indivíduo ou o grupo (…) [deveria] estar apto a identificar a 

realizar aspirações, a satisfazer necessidades e a alterar ou lutar contra o meio”,  

realçando a importância dos contextos de vida dos sujeitos e aproximando um pouco 

mais o conceito da noção de saúde positiva. 

Desde então, o conceito de Promoção da Saúde tem vindo a sofrer 

modificações no que concerne à sua definição e, apesar de todas elas possuírem 

conteúdos idênticos, enfatizam um cariz diferenciado.  

Quando se fala em Promover a Saúde, fala-se em capacitar os indivíduos para 

uma procura constante de um estilo de vida, de aprendizagem e de trabalho propício 

ao desenvolvimento da sua saúde, ou seja, fala-se em promover mudanças em 

dimensões como a curricular, psico-social, ecológica, comunitária e organizacional; 

pressupõe comportamentos que para além de saudáveis, sejam “(…) potenciadores 

das capacidades funcionais, físicas, psicológicas e sociais das pessoas” (Marin, 

1995, citado por Dias et. al., 2004), sendo por isso um processo dirigido a todos os 

indivíduos, na presença ou ausência de doença.  

Este conceito “(…) tem vindo a assumir-se como uma componente 

fundamental da nova saúde pública, influenciando a elaboração de políticas de 

saúde dos diversos países” (Naidoo & Wills, Rootman et al.,citado por Dias 2006: 

23) de forma a se poder dar resposta aos desafios que se fazem sentir no âmbito da 

saúde e do desenvolvimento em geral, e tal como já foi referido anteriormente, se 

deve aos novos estilos de vida, emergindo assim o conceito de risco. 
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Este conceito alcançou um grande relevo sobretudo nas sociedades 

modernas/ocidentais. O discurso sobre o risco pode ser analisado sob duas 

perspectivas; por um lado é entendido como sendo um perigo que advém de causas 

ambientais, ou seja, provém do meio e foge do controle do indivíduo, por outro lado, 

entende-se que tem a sua origem nas escolhas que os indivíduos fazem para a sua 

vida, e aqui coloca-se a ênfase no auto-controle (Dias et. al., 2004).  

Falar de risco é falar de perigo, e tal como já havia sido referido, os principais 

factores apontados como geradores de doenças letais procedem do comportamento 

humano. No entanto, por um outro lado está todo o contexto em que o indivíduo se 

insere e que lhe proporciona ou não, condições favoráveis para atingir um perfeito 

bem-estar físico, social e mental, tornando a problemática da saúde uma moeda de 

duas faces; se por um lado existe a necessidade de responsabilizar os indivíduos 

pelos seus comportamentos, por outro lado é necessário reconhecer que o próprio 

contexto pode ser propulsor de comportamentos de risco ou ser ele mesmo um risco.   

Sendo assim, e apesar de se ter vindo a desvalorizar a ideia de Prevenção dada 

a associação directa desta à doença e à carga negativa a que esta nos reporta, fica a 

ideia de que não se deve descurar a necessidade de prevenir aliada à Promoção de 

Saúde, ou seja, é necessário entender a Promoção de Saúde não só como estratégia 

que permite a capacitação dos indivíduos para uma busca constante de um estilo de 

vida mais saudável, mas também é necessário pensar-se em Promoção de Saúde 

como estratégia capaz de prevenir a aquisição de doenças e a transmissão destas, 

especialmente quando se intervem em contextos considerados como sendo de risco, 

como é o caso da prostituição de rua.  

Deste modo, entende-se que neste contexto em particular, face aos 

comportamentos de risco característicos das práticas exercidas, deve-se não só 

fomentar a capacitação dos indivíduos para que alcancem um estilo de vida mais 

salutar, mas também prevenir e alertar para as doenças cuja origem advem das 

referidas práticas.  

Sendo a Promoção de Saúde “(…) uma combinação de apoios educacionais e 

ambientais que visam atingir acções e condições de vida conducentes à saúde” 

(Candeias, 1997: 210) a responsabilização do estado de saúde dos indivíduos não 
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deverá recair somente sobre estes, mas sobre o sistema organizacional e estrutural de 

um determinado país. Este é o principal responsável pela gestão e aplicação de 

apoios que permitem formar indivíduos com auto-controle e autonomia face à sua 

saúde. Não se pode descurar o papel importante que o indivíduo tem face ao seu 

bem-estar, mas também não podemos apenas concentrar toda a responsabilidade 

neste. Sendo este fruto do meio, uma má gestão de recursos e falta de assistência do 

contexto que o envolve, como o não acesso à saúde ou à (in)formação, são factores 

favoráveis à doença. 

 De reforçar será a ideia de que educar é um processo contínuo e não estanque. 

Logo, educar para a saúde também deverá ser um processo constante, sendo por isso 

fundamental (in)formar os indivíduos ininterruptamente.  

O conceito de Promoção de Saúde e Educação para a Saúde são utilizados 

frequentemente de forma semelhante no entanto, é fundamental delinear a barreira 

que os separa e os distingue. Assim, enquanto que a Promoção de Saúde é entendida 

como sendo um “(…) conceito amplo, que inclui distintas estratégias de actuação, 

(…) a educação para a saúde [é entendida] como um instrumento ou uma estratégia 

concreta para a promoção da saúde”, recorrendo a métodos activos e participativos, 

de forma a que os indivíduos adquiram autonomia e responsabilidade face às suas 

decisões enquanto agentes da sua própria saúde.  

Em 1969, a OMS definiu este conceito como sendo uma acção exercida sobre 

os indivíduos de forma a modificarem os seus comportamentos, para que 

adquirissem e preservassem bons hábitos de saúde. Esta acção tem ainda a pretensão 

de ensinar os indivíduos a usar os serviços de saúde de que dispõem, assim como 

capacitá-los a tomarem decisões, de forma individual ou colectiva, que 

comprometem a melhoria do seu estado de saúde e do meio em que vivem. (OMS, 

1969, citado por Dias et. al., 2004) 

Aceita-se hoje, que o campo de acção da Educação para a Saúde é toda a 

comunidade. Qualquer pessoa, seja qual for a sua idade, sexo e condição económica, 

deve beneficiar da Educação para a Saúde, logo, segundo esta definição, todas as 

pessoas que exercem prostituição nas ruas também deverão ser abrangidas por esta 

estratégia de Promoção para a Saúde.  
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Assim, tendo em conta que “a concretização de boas políticas de saúde 

dependem de boas políticas de educação, do desenvolvimento educativo das pessoas 

e comunidades” (Rodrigues, Pereira e Barroso, 2005: 15), deverá ser através de 

programas de Educação para a Saúde que se deve preparar os indivíduos para que, 

sejam capazes de cuidar da sua própria saúde e da dos seus semelhantes e sobretudo, 

adoptar um estilo de vida que comporte o objectivo do que hoje em dia se pode 

designar de saúde positiva e que não é senão, o desenvolvimento de todas as suas 

possibilidades físicas, mentais e sociais, isto é, o que se deseja é que seja possível 

para os indivíduos terem controlo sobre as próprias vidas e sejam capazes de 

colaborarem nos processos de mudança, tanto a nível social como cultural 

(Rodrigues, Pereira e Barroso, 2005), estando esta ideia no âmago do conceito de 

empowerment.  

Faz todo o sentido falar-se de empowerment quando se fala de programas de 

Promoção e Educação para a saúde, isto porque, tal como já vem sido referido, a 

ideia é dar às pessoas o acesso à informação, o poder e a liberdade que lhes permite 

tomar decisões mais acertadas relativamente à sua saúde, assim como, participar 

activamente no seu desenvolvimento pessoal e social, tal como é referido na Carta 

de Ottawa de 1986 “(…) as pessoas e, em particular, os doentes, devem ganhar 

controlo sobre as suas condições de trabalho e de vida, de forma a desenvolver 

estilos de vida saudáveis” (Rodrigues, Pereira e Barroso, 2005: 93).  

O empowerment emerge do exercício activo do dever e direito da cidadania 

(Lapão, 2000), sendo entendido “(…)  como um processo social multidimensional 

que ajuda as pessoas a ganharem o controlo sobre as suas próprias vidas (…)” 

(Pge e Czuba In Rodrigues, Pereira e Barroso, 2005: 86) aumentando a capacidade 

de realização dos indivíduos com vista a melhorar as suas vidas e das suas 

comunidades, a partir da acção sobre assuntos e problemas considerados importantes, 

como são as problemáticas da saúde. Ter empowerment é “(…) exercer controlo, 

participar, saber onde e como obter recursos, é ter uma compreensão crítica do 

meio socio-político, é criar oportunidades para influenciar decisões (…)” (Lapão, 

2000: 85) e é com vista nestes objectivos que devem assentar os programas que 

visam Educar para a Saúde na prostituição de rua. As pessoas que exercem 



Capítulo I - Problemática da saúde 

28 

prostituição não devem ser encaradas como objectos de intervenção, mas como 

refere Bandura (s/d), devem de ser vistas como pessoas capazes de percepcionar a 

“(…) estreita correspondência entre os seus objectivos e a noção de como os 

atingir” (ibidem). E reconhecendo a singularidade de cada indivíduo, é primordial 

“(…) criar condições diferenciais para que [pessoas ou ] grupos diferentes possam 

ter acesso e exercer o poder e o controlo  sobre as suas próprias vidas, de forma a 

potenciar o [seu] bem-estar [e o] das suas comunidades” (Menezes, 2007: 63). 

A Educação para a Saúde em contexto de Prostituição  

Iniciou-se este capítulo definindo o conceito de saúde, no entanto, este é um 

conceito amplo e que compreende em si várias áreas, sendo por isso essencial 

sublinhar desde já que, o contexto de prostituição nos reporta para a área da saúde 

sexual.  

Esta por sua vez esteve durante muito tempo incorporada na saúde reprodutiva, 

cuja definição vai ao encontro do que se entende por saúde mas em relação à 

sexualidade, ou seja, também pressupõe um bem estar físico, mental e social e não 

somente a ausência de doença, em todas as questões que dizem respeito ao sistema 

reprodutivo do ser humano, a todas as suas funções e processos. Esta definição surge 

em 1994 na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e 

adianta ainda que, a saúde reprodutiva pressupõe vivências sexuais seguras e de 

reprodução controlada, isto é, quando e com que frequência se deseja a reprodução 

(Perrow, 2003). Contudo, esta concepção foi-se alterando, pois reconheceu-se que a 

saúde sexual se encontra muito além da saúde reprodutiva, sendo o exercício da 

prostituição um exemplo disso mesmo.  

Assim sendo, tornou-se necessário pensar-se em estratégias que promovessem 

a saúde sexual. Uma dessas estratégias, e tal como foi mencionado, é a educação 

sexual, entendendo esta como sendo um conteúdo da Educação para a Saúde e da 

cidadania. 

As campanhas de educação sexual são escassas e pensadas para serem 

aplicadas em contextos formais a adolescentes e jovens, já que vivem uma fase 

caracterizada como um período de vida interior instável, onde frequentemente se 
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misturam a curiosidade, o desejo, as incertezas e inseguranças, a atracção e a 

vertigem do imediato, tornando-se fundamental orientá-los de forma a que estes 

efectuem aprendizagens que lhes permitam conduzir os seus processos volitivos.  

No entanto, não nos podemos esquecer que a sexualidade é um processo 

dinâmico, interactivo e de permanente integração social, que se inicia desde o 

nascimento até à morte, sendo por isso necessário pensar-se estas estratégias de 

forma a aplicá-las também a adultos, especialmente em contextos de prostituição, 

onde as vivências sexuais são encaradas como actos profissionais. 

É fundamental pensar a Educação para a Saúde, incidindo na educação sexual, 

como instrumento capaz de prevenir e combater a sinergia de pragas associadas às 

práticas de prostituição, pois “associada à problemática social da prostituição 

encontra-se a problemática da saúde individual e pública” (Magalhães, 2006). 

O facto de se considerar que “(…) as trabalhadoras do sexo apresentam o 

agravante de sua condição „marginal‟ na sociedade (…) [fazendo] com que tenham 

dificuldade no acesso a serviços de saúde e programas de prevenção [e passem a 

ser] consideradas como reservatórios de infecção (…)”  (Pires et. al., 1998), faz 

com que a questão mais preocupante no seio da comunidade ciêntifica seja a 

associação das DST‟s, incluso o HIV/SIDA, às práticas prostitutivas, isto porque 

quando se define DST‟s fica-se somente por uma abordagem superficial, 

designando-as como doenças cuja transmissão é feita a partir do contacto sexual. No 

entanto, existem infecções que podem ser contraídas por outras vias que não só de 

âmbito sexual, pois segundo a OMS, existem determinadas infecções (Gonorreia, 

Sífilis, Clamidia, Herpes Genital) que podem ser contraídas em práticas pessoais, 

culturais ou mesmo médicas sem esterilização (Magalhães, 2006). 

Todavia, e não desvalorizando esta associação, até porque a multiplicidade de 

parceiros é um factor de risco, várias investigações e intervenções preventivas, 

demonstram que nos países ocidentais, a taxa de infecção pelo vírus da SIDA entre 

as pessoas que exercem prostituição é baixa, pois a taxa do uso do preservativo com 

os clientes é elevada (Rhodes et. al., 2002, citado por Magalhães, 2006: 20). 

Projectos com actividade junto das PE’S na Rua no Porto 
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Portugal dispõe de um Plano Nacional de Saúde, que “(…) no seu conjunto, 

representa o que podemos designar como um „fio condutor‟ para que as instituições 

do Ministério da Saúde (…) possam assegurar ou contribuir para a obtenção de 

„Ganhos em Saúde‟, de 2004 a 2010, orientados pela promoção da saúde e pela 

prevenção da doença” 3 . No final de 2010 este Plano Nacional será revisto e 

certamente deverá sofrer algumas alterações.  

Foram aprovados neste Plano alguns programas, entre os quais se encontra o 

Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre determinantes da Saúde 

relacionados com os estilos de vida, como o caso das DST‟s. Em Portugal, e 

segundo este mesmo plano, são escassos os conhecimentos sobre a prevalência das 

DST‟s em grupos específicos. No entanto, dados revelam que entre os factores 

reconhecidos como sendo os responsáveis por uma maior incidência das DST‟s são, 

entre outros, a deterioração das respostas das estruturas de saúde no controlo destas 

infecções e os comportamentos sexuais de risco.  

O Plano Nacional de Saúde, após a análise de dados e identificação das 

principais lacunas na área da saúde, definiu várias orientações estratégicas e 

intervenções necessárias, de entre as quais sobressai a necessidade de reforçar 

acções de Promoção de Saúde. Assim sendo, e de forma a minimizar a disseminação 

das DST‟s, a aposta recaiu, entre outras estratégias, em promover intervenções 

prioritárias em grupos populacionais específicos da seguinte forma: 

 

“serão elaboradas e executadas propostas técnicas na área da prevenção e 

tratamento da infecção pelo HIV/SIDA junto de populações específicas, 

potencialmente expostas a um maior risco, nomeadamente, os jovens, os 

toxicodependentes, os sem-abrigo, os homossexuais, as minorias étnicas, os 

imigrantes legais e ilegais, as pessoas que se prostituem e as populações móveis 

(…)”4. 

Pretende-se, a partir de várias estratégias, atingir objectivos como a redução da 

aquisição das DST‟s e do HIV, assim como a redução da prevalência das não 

                                                 
3
 Ministério da Saúde – Direcção Geral de Saúde “Plano Nacional de Saúde 2004-2010” [On-line], 

http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/capa.html, 04/03/09 
4
 Ministério da Saúde – Direcção Geral de Saúde “Plano Nacional de Saúde 2004-2010” [On-line], 

http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/capa.html, 04/03/09 

http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/capa.html
http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/capa.html
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diagnosticadas, melhorar os cuidados de saúde dos indivíduos já infectados e reduzir 

o estigma associado a estas infecções.   

Como as instituições públicas do Ministério da Saúde não são suficientes, 

outras instituições de cariz privado, ONG‟s, entre outras, auferem de financiamentos 

para que, juntamente com o Ministério da Saúde, se consigam trabalhar as questões 

problemáticas identificadas e dar resposta e cumprimento aos objectivos 

estabelecidos. 

No caso da prostituição de rua, sendo caracterizada pelo Plano Nacional de 

Saúde como um dos grupos específicos expostos ao risco de infecção por DST‟s e 

HIV/SIDA, apenas dispõe de financiamento para a redução destas mesmas infecções, 

colocando de parte as restantes áreas de intervenção apontadas pela Rede Europeia 

para a Prevenção do VIH/SIDA na Prostituição: promoção de saúde pessoal; 

disponibilização de serviços sociais e de saúde; aconselhamento, informação e 

serviços de apoio; prevenção, tratamento ou uso mais seguro de drogas; prevenção 

da violência e exploração; direitos humanos e cívicos; a promoção ou reforço à auto-

estima. 

Analisando este facto, e apesar de se verificar que as estratégias de 

intervenção se centram somente nas prostitutas, subentende-se que a preocupação 

deste Plano recai sobretudo nos clientes e nas suas parceiras, a quem estes poderão 

vir a infectar, e não directamente nas pessoas que exercem prostituição (Oliveira, 

2001).  

Em Portugal, existem assim algumas equipas de rua que actuam com base nos 

pressupostos da Promoção e Educação para a Saúde, de forma a dar resposta às 

necessidades ao nível sanitário, visando sobretudo o controlo da propagação de 

DST‟s e do HIV/SIDA, tal como refere o Plano. O apoio social e psicológico 

prestado a esta população são outros objectivos das intervenções efectuadas no 

terreno, indo além do pretendido e prescrito pelo Ministério.  

As pessoas que exercem prostituição de rua na zona do grande Porto, segundo 

um estudo de 2002, que visava a caracterização da prostituição de rua nesta área, 

recorriam, sobretudo, a dois projectos sociais: o projecto Auto – Estima (projecto do 
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Ministério da Saúde) e o projecto Espaço – Pessoa (ONG - Associação para o 

Planeamento da Família). 

Actualmente, dão continuidade a este trabalho também o Projecto „Porto 

Escondido‟ (englobado actualmente no projecto (A)Risco Ser) dos Médicos do 

Mundo do Porto (ONG), a Associação Norte Vida, o Centro de Acolhimento e 

Diagnóstico (CAD - projecto do Ministério da Saúde). Este último não tem um 

apoio fixo e regular, isto é, não determina um trajecto semanal como os restantes 

projectos, e dá cobertura e apoio a outros contextos que não só a prostituição de rua.  

 Como se pode verificar, à data da realização do trabalho de levantamento de 

dados, são poucos os projectos que se encontram actualmente em prática e a prestar 

apoio a esta população. Os que existem apenas são financiados segundo os 

pressupostos determinados no Plano Nacional de Saúde e do VIH/SIDA, que apenas 

regista como única necessidade deste grupo populacional, a redução da 

disseminação de DST‟s e do HIV/SIDA.  

O Discurso da Redução de Riscos e Minimização de Danos 

Com o aparecimento do vírus da SIDA, as DST‟s passam a ser vistas com 

mais atenção. O facto do vírus da SIDA se encontrar principalmente no sangue, no 

sémen, no líquido pré-ejaculatório, nos fluidos vaginais e no leite materno de 

pessoas já infectadas e, a sua transmissão ocorrer quando estes fluidos corporais 

entram directamente em contacto com o corpo de outra pessoa, pela via sexual ou 

sanguínea, fez com que se estabelecesse desde logo uma relação entre a 

disseminação das DST‟s e a transmissão do vírus.  

 As estratégias de prevenção da disseminação das DST‟s e do HIV/SIDA 

advêm da necessidade de prevenção da SIDA entre os utilizadores de drogas 

injectáveis, emergindo assim, o conceito de redução de riscos/minimização de 

danos. (Figueiredo, 1998) 

  A constatação de que nem sempre é possível instituir uma conduta 

preconizada como sendo a ideal, que neste caso seria o abandono por grande parte 

dos indivíduos consumidores, fez com que se sentisse a necessidade de desenvolver 
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estratégias de prevenção que reduzissem a exposição ao HIV/SIDA entre estes (e 

consequentemente a disseminação das DST‟s).  

 Estas estratégias que visam a minimização de danos/redução de riscos entre 

os consumidores de estupefacientes, permitem olhar para este contexto a um nível 

sócio-cultural não só no que concerne aos tipos de consumo, aos códigos utilizados 

entre os consumidores, às condições sócio-económicas, mas também, como 

prevenção com outros grupos sociais, entre os quais a prostituição (Figueiredo, 

1998), estabelecendo de certa forma uma relação entre o mundo das drogas e o 

mundo da prostituição. 

 Foi também com base nestes pressupostos, e tal como já foi referido, que o 

Plano Nacional de Saúde Português idealizou projectos de intervenção para esta 

temática, já que existe uma associação entre as DST‟s e a actividade prostitutiva 

(Oliveira, 2004) e por extensão, como se verificou, uma certa relação ao consumo de 

drogas. Para Oliveira (2004) esta relação estabelecida é errada, já que se tem 

verificado em diversos estudos que, a percentagem da disseminação de DST‟s é 

mais elevada nas relações não comerciais do que nas comerciais, já que nestas é 

mais comum a prática de relações desprotegidas. 

Estes mesmos estudos demonstram que não faz sentido falar-se em grupos de 

risco, mas em comportamentos de risco já que “(…) independentemente do grupo 

social de pertença, qualquer indivíduo pode apresentar comportamentos que o 

coloquem a si e aos outros em risco” (Magalhães, 2006: 21).  

 

Apesar de se reconhecer este facto, não deixa de ser fundamental a aplicação 

de estratégias que visem a capacitação/formação dos indivíduos e a minimização de 

danos/redução de riscos quando se verificam comportamentos que implicam uma 

maior exposição ao risco. É ainda de salientar que a investigação da prostituição 

associada à saúde ou à doença não é a única associação possível, pois tal como já foi 

anteriormente referido aparece muitas vezes associada também à toxicodependência 

e, por vezes, à violência e vitimação. No entanto, aquilo que aparentemente suscita 

vontade de obter mais conhecimentos nesta área é a sua ligação às doenças e a 

outras problemáticas, como se a prostituição em si não conseguisse justificar ou 
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originar vontade de produzir investigação (Oliveira, 2001), e em Portugal isto deve-

se em muito, ao vácuo legislativo em que se encontra esta actividade. 
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Capítulo II - A Prostituição  

A Prostituição 

2- Introdução 

Todas as questões relacionadas com a saúde pública, nomeadamente a 

necessidade de projectos específicos direccionados a grupos sociais singulares que 

visem também a minimização de danos/redução de riscos, continuam a ser uma das 

primeiras e mais significativas questões a serem levantadas quando se discute as 

vantagens e desvantagens da legalização da prostituição. 

 O principal motivo deve-se ao facto desta actividade estar parcialmente 

descriminalizada em Portugal (Lopes, 2006) e, para que se consiga entender esta 

descriminalização, é necessário debruçarmo-nos historicamente sobre o 

enquadramento jurídico-legislativo e social desta actividade, sendo este o tema do 

presente capítulo.  

2.1- A “mais velha profissão do mundo”  

 Na voz do Povo, a Prostituição tem a sua origem ao mesmo tempo que a 

humanidade, sendo por isso considerada como a mais velha profissão do mundo. Ao 

longo dos anos esta foi vista de duas frentes: por um lado, alvo de recriminação e, 

por outro lado, considerada como útil, tendo-se mesmo “(…) assistido (…) a 

movimentos de tolerância e de aceitação da prostituição intercalados com atitudes 
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condenatórias e tentativas de abolição” (Bullough & Bullough, 1998 in Manita e 

Oliveira, 2004: 19) . 

 Esta posição dúbia nem sempre esteve presente. A história reza que milhares 

de anos antes da passagem de Cristo, nas sociedades matriarcais do Médio Oriente, a 

relação entre a cultura, a sexualidade e a religião era de tal forma estreita que o sexo 

tinha um simbolismo sagrado e, existiam sacerdotizas que praticavam ritos sexuais 

em grupo, nos quais toda a comunidade participava, em troca de oferendas para os 

templos. Nestas sociedades matriarcais, a prostituição não se apresentava com uma 

conotação pejorativa, pois este tipo de trabalho sexual era considerado sagrado, 

obtendo por isso, um estatuto e valor socialmente positivos. Estes ritos mantiveram-

se até ao séc. XIX na Índia, não pelo lucro, mas pelo sacrifício religioso enquanto 

essência dessa religião (Gomes, s/d)  

 Todavia, apesar de se apelidar de prostituição estes ritos sexuais religiosos, 

para Manita e Oliveira (2002) esta designação é passível de discussão dado que a 

palavra prostituta não tinha na época a carga pejorativa que lhe é atribuída 

actualmente, e os seus objectivos não tinham um fim comercial.  

 À medida que se avançou no tempo, a forma patriarcal de casamento foi 

adquirindo predominância, ao ponto dos homens serem encarados de proprietários 

das suas esposas. Este facto ergueu uma barreira que dividiu as mulheres esposas 

das mulheres que se prostituíam, emergindo assim a estigmatização e as leis 

segregadoras. A partir deste ponto, as mulheres que se prostituíam iam sendo “(…) 

mais ou menos marginalizadas, excluídas ou condenadas consoante os poderes 

religiosos e civis consideravam que elas eram desnecessárias ou que cumpriam uma 

função social” (Gomes, s/d: 2). 

 Foi na Grécia Antiga (640-558 a.C.) que foram elaboradas as primeiras 

medidas legislativas que levaram à criação dos primeiros bordéis estatais, enquanto 

que em Roma as práticas de prostituição se enquadravam perfeitamente na 

economia, encarando-as como algo natural, uma profissão socialmente aceite. Foi a 

partir da queda da civilização romana e com o advento do Cristianismo e do 

Islamismo que surge o estigma e se relaciona a prostituição à transgressão social, 
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associando-se este exercício a uma atitude de controlo e a uma visão funcionalista 

(Jolin, 1994 in Manita e Oliveira, 2002: 19). 

 No século XVI, Lutero referia-se às prostitutas como emissárias do diabo, 

argumentando que estas eram enviadas para destruir a fé, sendo por isso a favor da 

proibição da actividade (Jolin, 1994 in Manita e Oliveira, 2002: 20). A partir de 

então, a narrativa histórica sobre a prostituição atribui à mulher prostituta uma 

identidade social construída na base da transgressão de regras e normas estipuladas 

socialmente para o exercício da feminilidade. Daqui advêm não só a construção de 

um estigma em torno da prostituição, como mecanismos de resposta sociais 

discriminatórios e preconceituosos, que responsabilizam a mulher que se prostitui 

pela disseminação de doenças adquiridas pelo acto sexual. Assim, todas as mulheres 

envolvidas em práticas de prostituição foram categorizadas socialmente como 

responsáveis pela deterioração tanto física como moral dos homens que a elas 

recorrem, e por acréscimo, às famílias destes (Guimarães, 2005). 

Os conceitos que foram sendo construídos em torno da prostituição ao longo 

da história, trouxeram a consolidação de um senso comum que considera que a 

mulher que vende o corpo é totalmente desprovida de afectos, como se os afectos 

fossem, apenas e só, transmitidos por comportamentos físicos. É como se existisse 

uma anomalia, ou seja, o facto de viverem a sua sexualidade de forma pública e 

desprovida de laços afectivos, faz com que se alimente a ideia de que são mulheres 

que não possuem alguns traços que caracterizam o género feminino.  

No entanto, se são mulheres cujo principal objectivo é venderem o corpo, 

pode-se levantar a uma questão pertinente: será que este acto pode ser visto somente 

como viver a sexualidade, ou será a sexualidade mais do que o acto físico que 

pressupõe um pagamento? 

Segundo Manita e Oliveira (2002) as definições relativamente à prostituição 

“(…) evoluíram da simplicidade para a abrangência, e de asserções moralistas 

para outras menos doutrinais [assistindo-se também] (…) à crescente adopção da 

noção de trabalho sexual que, ao ser mais inclusiva, resolve parcialmente os 

problemas da definição” (Manita e Oliveira, 2002: 24). Nesse sentido, as autoras 

referem adoptar a noção de trabalho sexual na sua investigação, pois apesar de 
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considerarem este como um trabalho com características muito próprias e por isso se 

diferenciar de outro tipo de trabalhos, abordam as questões da prostituição de rua e 

“(…) no caso da rua, não [se está] (…) perante uma situação em que seja dúbio 

considerar que se trata de prostituição (e, ainda menos de trabalho sexual)” 

(ibidem). 

2.2. - A Prostituição em Portugal   

Em Portugal, pode-se dizer que existiram três grandes fases cronológicas 

quanto à prostituição: o pré-regulamentarismo, o regulamentarismo e o 

proibicionismo.  

As primeiras obstruções relativamente às práticas prostitutivas surgem entre os 

séculos XII e XIV (Oliveira, 2004). No século XIII, foram fundadas casas com a 

pretensão de reabilitar as pessoas que exerciam prostituição, consideradas como 

sendo pecadoras e infractoras (Pilisu, 1995 in Magalhães, 2006). Esta visão era de 

tal forma negativa que, D. Afonso III, proibiu os nobres de levarem prostitutas entre 

a sua comitiva.  

Já no século XIV e XV, apesar de existirem algumas contestações em defesa 

da ordem e regras sociais, a sociedade era muito mais permissiva que nos séculos 

anteriores, passando a prática da prostituição a ser encarada como um exercício 

comum e socialmente aceite. A prática era então regulada pela Câmara que se fazia 

cobrar de uma determinada contribuição. 

Quando D. Afonso IV assume o seu reinado no ano de 1481, surge a primeira 

lei segregadora, que ordenava que quem exercesse práticas prostitutivas deveria 

viver em bairros separados e fossem portadores de sinalética de forma a permitir a 

sua identificação e assim distinguir da restante população. Agravando a situação, D. 

João II decretou que quem arrendasse casas a pessoas que exercessem prostituição 

perderia o direito que tinha sobre elas, e teria mesmo que abandonar o reino (Géis, 

1987 in Magalhães, 2006). 

Durante alguns séculos as leis foram-se alternando, algumas mais brandas que 

outras, e se por um lado se assistia à condenação, por outro assistia-se ao usufruto 

desta actividade. Por um lado, denotou-se um agravamento na intolerância 
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relativamente a estas práticas e ao proxenetismo, existindo até penas severas 

aplicadas a ambos; por outro, constatava-se algum laxismo perante as mesmas, 

demonstrando assim uma moral social bastante dúbia. 

No século XVIII, a sífilis5 tornou-se numa problemática para o país, e dada a 

sua propagação, Pina Manique (Intendente-Geral da Polícia em 1781), ordenou que 

as pessoas que exerciam prostituição efectuassem um registo e uma inspecção 

médica, e caso se encontrassem doentes fossem sujeitas a um tratamento compulsivo 

ou fossem presas. Caso fizessem algum tipo de escândalo eram expulsas, pois, 

segundo ele, só partindo deste regulamentos e medidas se conseguia proteger a 

saúde pública, nomeadamente da propagação da sífilis (D‟Azevedo, 1864 in 

Magalhães, 2006). 

Foi em 1836 que se publicou o Código Administrativo que pretendia a 

regulamentação da prostituição, no entanto, só mais tarde em 1853 é que este é 

colocado em prática, vigente até ao ano de 1962. Este foi executado em Lisboa no 

ano de 1858, na forma de Regulamente Policial e Sanitário das Meretrizes e casas de 

Toleradas da Cidade de Lisboa e, em forma de Regulamento Sanitário de Meretrizes 

do Porto e de Gaia, em 1860, sendo mais tarde aplicados regulamentos similares em 

outros distritos do país (Gomes, s/d). 

Estas medidas regulamentárias decretadas pelo Governo, surgiam num sentido 

de prevenir a ofensa à moral pública ou prejuízos sanitários, já que se verificava que 

era impossível pôr término a esta actividade.  

No entanto, um estudo feito em 1902 por Ângelo Fonseca, revelou que o 

número de mulheres registadas era reduzido e que a taxa de prostituição clandestina 

era elevada. Desta forma, defendia a abolição da tolerância e da regulamentação, 

uma vez que a inspecção também se demonstrava ineficiente e quase inexistente 

(Gomes, s/d). 

No ano de 1926, foi criada a Liga Portuguesa Abolicionista, agrupando 

feministas anarquistas e católicos moralistas, cuja principal preocupação era a 

própria prostituição enquanto actividade imoral (Júnior, 1926 in Magalhães, 2006). 

                                                 
5
 É uma doença sexualmente transmissível causada por uma espiroqueta, que é uma bactéria em forma de 

saca-rolhas que tendem a mover com um movimentos ondulante e é um agente patogénico nocivo ao 

homem, chamado Tretaponema pallidum., que tem como habitat a mucosa urogenital. 
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Apesar dos regulamentos publicados se diferenciarem, prevaleciam 

características comuns entre si, entre as quais: a definição do que era uma prostituta 

(sendo as designações: meretriz, tolerada ou mulher pública); uma obrigatoriedade 

de matrícula; uma inspecção periódica; existência e porte de um livrete individual 

onde constavam os registos das inspecções; a idade de admissão nas matrículas 

(entre os 16 e 17 anos); a obrigatoriedade de comunicar às autoridades no caso de 

doença venérea ou contagiosa, de internamento ou mudança de residência; a 

possibilidade de requerer a eliminação do seu nome do livro de registos, deixando de 

estar sujeita às inspecções; comportamentos e atitudes públicas de que se deveriam 

abster; locais onde não poderiam permanecer (Gomes, s/d). Estavam também 

sujeitas a punições caso não cumprissem devidamente o regulamento estabelecido, 

assim como disposições relativas a patroas, directoras ou donas das casas onde se 

exercia a actividade (Oliveira, 2004). Esta regulação manteve-se até 1962, altura em 

que as praticas prostitutivas passam a proibidas.  

Contudo, já anteriormente se haviam manifestado sinais de proibição: o 

primeiro em 1930, quando o Governo Civil de Lisboa expõe um edital que extingue 

as casas de toleradas e, em sua substituição, propõe criar estabelecimentos de 

permanência transitória, aos quais designava de quartos mobilados; e, o segundo em 

1949, com a Lei 2036 de 9 de Agosto, que vem proibir novas matrículas e abertura 

de novas casas de toleradas. O motivo advogado era o perigo que estas 

representavam para a saúde pública (Gomes, s/d). 

Foi então com o Decreto-Lei nº 44579, de 19 de Setembro de 1962, que a 

prostituição passa a ser legalmente uma prática proibida. Esta lei entraria em vigor a 

partir do dia 1 de Janeiro de 1963. No entanto, esta decisão não acabou com a 

existência da actividade, mas veio piorar as condições do seu exercício, já que as 

pessoas passaram a estar na rua, na clandestinidade e com necessidade de elaborar 

estratégias que despistassem a polícia, passando a ser as pessoas mais penalizadas e 

fragilizadas com esta lei, já que as pessoas que exerciam prostituição em casas de 

elevado nível ficavam impunes, pois permaneciam mais longe do olhar policial. 
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A Lei previa ainda a punição de todo o tipo de proxenetismo, isto é, todo o 

indivíduo que beneficiasse ou fomentasse as práticas prostitutivas conscientemente 

com fins lucrativos era penalizado (Marques, 1984 in Magalhães, 2006). 

Anos mais tarde, em 1983, entra em vigor um novo Decreto-Lei n.º 400/82 

que vem revogar o Decreto-Lei de 1962 que proibia a prostituição. Desta forma, este 

novo Decreto despenaliza o exercício da prostituição e passa a criminalizar somente 

o lenocínio. Depois desta Lei, nada de mais significativo surgiu até então, com a 

excepção da convenção sobre a eliminação de todas as formas de tráfico de mulheres 

e de exploração da prostituição e da convenção para a supressão do tráfico de 

pessoas e da exploração da prostituição de outrem, a qual considera que o tráfico de 

pessoas e a prostituição são incompatíveis com a vida humana. Esta segunda 

convenção determina ainda a anulação ou abolição de qualquer lei, regulamento ou 

mesmo qualquer prática administrativa que conceba regimes especiais ou condições 

excepcionais de vigilância para pessoas que exercem prostituição, sendo assim 

afastada a proibição da prática, a sua regulamentação, ou mesmo, o controle 

sanitário.  

No caso de exploração, o Código Penal Português tipifica o acto como sendo 

um crime. Porém, é necessário diferenciar dois casos; por um lado, o estado de 

exploração em que a pessoa que se prostitui partilha os ganhos contra a sua própria 

vontade e, por outro, as situações em que não se verifica e em que existe uma 

relação estritamente profissional, pois, a nível Europeu, pessoas que exercem a 

actividade têm manifestado vontade de abolir a lei que criminaliza o lenocínio, 

argumentando que a lei dificulta o facto de poderem ter um companheiro com o qual 

partilham a casa sem que este seja penalizado (Gomes, s/d). 

No entanto, pensar em abolir tal Lei implica salvaguardar sempre as situações 

de exploração e de prostituição de menores, sendo esta uma tarefa deveras 

complicada. 

Assim sendo, podemos dizer que actualmente, e tal como foi anteriormente 

referido, a prostituição em Portugal “(…) não sendo legalizada, também não é 

criminalizada. Existe um vazio legislativo que não pune, não regula, mas ignora 

esta actividade (…)” (Oliveira, 2004: 33). 
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Na visão da EUROPAP6, esta legislação e a política que a sustenta apenas 

dificultam o acesso das prostitutas aos serviços de saúde e aos serviços sociais, 

limitando o controlo sobre as condições de trabalho, tendo por isso que ser revista e 

revogada (Mak, s/d). 

De rua em rua na cidade do Porto…  

Quando se fala em prostituição e na sua caracterização temos de ter em conta 

variados factores, nomeadamente o local onde estas práticas decorrem. Esta 

condição é a que normalmente se utiliza para tipificar as pessoas que se prostituem, 

ou seja, há uma relação entre o local onde o trabalho sexual é praticado e as 

características da pessoa que o pratica.  

Factores como o contexto de onde as pessoas que se prostituem provêm, os 

motivos que as orientaram e levaram a enveredarem por este trabalho, entre muitas 

outras e variadas características que se relacionam com a cultura, com a situação 

socio-económico, com a situação afectiva e psicológica, determinam muitas vezes o 

local onde exercem as práticas prostitutivas. 

Para Manita e Oliveira (2002), o que diferencia as pessoas que se prostituem – 

na rua, em bares, das pessoas que se encontram em casa de massagens, das que se 

encontram no bordel, das pessoas que são acompanhantes e das call girls – são entre 

várias características, o preço dos serviços prestados, o aspecto físico mais cuidado 

ou menos cuidado, a independência face aos exploradores e até o poder de 

negociação com os clientes. De todas as classes aqui descritas, as call girls, são as 

que possuem um estatuto mais elevado, e as que, juntamente com as pessoas que 

prestam serviços de acompanhante, “(…) estão em melhor posição de exercer o seu 

direito de escolher os clientes que querem, bem como de recusar serviços perigos [e] 

(…) facilmente conseguem transitar para outro emprego, depois de terem juntado 

uma certa quantia de dinheiro” (Chapkis, 1997 in Manita e Oliveira, 2002: 25). 

 Contrariamente a estas pessoas, encontram-se as pessoas que exercem 

prostituição na rua. São caracterizadas como pessoas geralmente provenientes de 

                                                 
6
 Projecto apoiado pela Comissão da Comunidade Europeia, DG V, no programa “A Europa contra a 

SIDA” 
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classes sócio-economicamente desfavorecidas, com menos poder de negociação com 

os clientes e, por isso, ganham menos dinheiro, e dada exposição inerente ao 

trabalho que exercem, estão mais sujeitas a actos de perseguição e violência (Bartol, 

1991 in Manita e Oliveira, 2002: 25). Regra geral descendem de famílias 

disfuncionais, problemáticas e muitas das vezes já referenciadas pelos serviços 

sociais. É ainda entre as pessoas que exercem prostituição na rua que se encontra a 

maior percentagem de toxicodependentes (Porter & Bonilla, 2000 in Manita e 

Oliveira, 2002: 25).  

Conseguem-se identificar algumas das características descritas até então entre 

as pessoas que exercem prostituição nas ruas do Porto. No entanto, é ainda de 

realçar que, outras características tipificam e diversificam a prostituição de rua, 

criando dentro do grande grupo, vários subgrupos, destacando-se as questões de 

género e identidade destas pessoas. 

É fundamental que se retenha a ideia de que “as trajectórias dos 

trabalhadores do sexo são todas diferentes [e] os percursos das pessoas que se 

prostituem são diversos e não são lineares, nem pré-determinados por qualquer 

destino ou especificidade” (Oliveira, 2008: 267), para que não se criem padrões que 

servem somente para fomentar um olhar discriminatório e marginal face a este 

trabalho.  

2.3- Prostituição feminina 

Ao longo desta investigação, não se efectivaram apenas contactos com 

mulheres que se prostituem nas ruas do Porto, mas também com um homem que se 

prostitui e com indivíduos que numa linguagem comum, seriam identificados como 

travestis. 

Embora quando se fale em prostituição a primeira associação nos encaminhe 

até ao género feminino, a realidade das ruas do Porto demonstra-nos um cenário 

mais diversificado. 

No entanto, a observação no terreno não é suficiente para a realização de uma 

caracterização pormenorizada de todos os subgrupos que compõe o grupo da 
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prostituição, sendo apenas possível esclarecer algumas noções respeitantes à 

prostituição feminina. 

Analisando um subgrupo: a prostituição feminina 

No que concerne à prostituição feminina, pode-se dizer que as mulheres de 

nacionalidade portuguesa são sobretudo mulheres que na sua generalidade, têm 

rostos amadurecidos pelo tempo, expressões carregadas, com formas de vestir 

simples que vem desmistificar a imagem da mulher que para se prostituir utiliza uma 

imagem desnudada e exageradamente provocadora. Apesar da idade das mulheres 

observadas ser variada, existe uma maior predominância de mulheres que se 

encontram numa faixa etária entre os 35 e 45 anos. No que diz respeito às 

habilitações literárias, grande parte destas mulheres têm o ensino obrigatório por 

completar, denotando-se carência de saberes, nomeadamente ao nível de saúde. 

Já as mulheres imigrantes, oriundas dos países do Leste da Europa, aparentam 

um perfil diferente. Entre os 17 e os 25 anos, são geralmente de tons de pele clara e 

com um aspecto geral mais cuidado. Regra geral, verifica-se um nível de formação 

superior ao das mulheres portuguesas. 

As imigrantes oriundas da América do Sul (principalmente do Brasil) são na 

sua maioria, mulheres jovens e com um aspecto geral muito cuidado. Encontram-se 

numa faixa etária entre os 18 e os 30 anos. São entre todas as mulheres, as que 

utilizam a roupa e a maquilhagem como estratégia de sedução principal. Para tal, 

usam roupas apertadas, transparentes e garridas, expondo mais o corpo. Denota-se 

ainda, que têm mais cuidados com o corpo, sendo um exemplo disso mesmo, o 

cabelo e o corpo escultural.  

Um pouco diferentes são as mulheres imigrantes africanas. Estas encontram-se 

em reduzido número comparativamente a outras imigrantes. A faixa etária em que se 

encontram estas mulheres varia, existindo jovens entre os 20 e os 25 anos e mulheres 

mais maduras entre os 30 e 35 anos. A forma como se vestem também não é 

homogénea. Pode-se afirmar que, na sua maioria, aparentam um aspecto geral 

menos cuidado comparativamente a outras imigrantes, nomeadamente ao nível da 

roupa e do corpo (grande parte aparenta excesso de peso). No entanto, existem 
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algumas mulheres africanas que utilizam as mesmas estratégias de sedução que as 

imigrantes brasileiras. Apesar de não terem o mesmo corpo escultural como estas, 

utilizam roupas apertadas que lhe permitem uma maior exposição do seu corpo. 

Tanto para a prostituição feminina como para a prostituição travesti7, a fonte 

de procura vem mais por parte de clientes do sexo masculino. No entanto, também 

existe procura por parte do sexo feminino dos serviços prostitutivos masculinos8. 

Assim, e de forma sucinta, pode-se concluir que a prostituição masculina é 

entre todas, a que aparenta ter menos visibilidade nas ruas do Porto, sabendo-se 

muito pouco da real área da cidade onde esta decorre, implicando assim um vasto 

desconhecimento em todos os sentidos deste grupo de trabalhadores do sexo. Mais 

visível é a prostituição travesti. Porém, é quase tão desconhecida para as equipas de 

intervenção como a prostituição masculina. A prostituição feminina contraria 

totalmente esta tendência, e talvez o principal motivo seja a associação imediata do 

termo prostituição a mulheres. São realmente as mulheres que se prostituem nas ruas 

do Porto que, mais contacto têm com as equipas de intervenção de rua, sendo por 

isso este, o tipo de prostituição sobre o qual mais se conhece e que por isso se 

prontificaram a colaboraram nesta investigação. 

                                                 
7
 Não é possível efectuar uma caracterização da prostituição travesti das ruas do Porto uma vez que no decorrer da 

investigação, os contactos realizados foram insuficientes.  
8
 Apesar de se reconhecer a existência de prostituição masculina nas ruas do Porto, também não se pode efectuar uma 

caracterização deste grupo com base no que se observou apenas no terreno, uma vez que, ao longo da investigação, 

apenas existiu contacto com um prostituto. Este mencionou algumas características, entre as quais a idade jovem dos 

homens que se prostituem, assim como, a relação que grande parte deles tem com o consumo de drogas. Quanto à 

procura, esta ocorre por parte de homens, mulheres ou casais. Segundo esta mesma fonte, a orientação sexual da 

maior parte dos homens que se prostituem é homossexual. 
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Capítulo III - Percursos Metodológicos 

Percursos Metodológicos 

3- Desenvolvimento Metodológico  

Definido, inicialmente, o foco de análise do projecto de investigação tornou-

se necessário escolher as técnicas de recolha de dados empíricos adequadas. 

Reconhecendo que estas são ferramentas essenciais para a análise e compreensão da 

realidade, pretende-se, agora, dar conta das opções metodológicas tomadas para este 

projecto. A necessidade de estabelecer preferências no que respeita ao método e às 

técnicas associa-se ao facto de serem estas que permitem o contacto mediado com a 

realidade investigada, realidade esta “incerta, complexa, fugidia, feita de acções, 

pensamentos e contextos” (Rodrigues, 2001:64). A escolha destas é verdadeiramente 

significativa no processo de investigação, pois é a partir delas que se torna possível 

“tornar estranho o que nos é familiar e familiar o que nos é estranho” (Rodrigues 

2001: 65).  

As opções que um projecto de investigação exige são várias, e os aspectos a 

ter em conta na tomada destas decisões são bastantes. Começa-se, por exemplo, pela 

escolha entre a aplicação do método e das técnicas qualitativas ou quantitativas, 
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sendo esta preferência decisiva para a prossecução de qualquer investigação. Não é 

uma escolha simples, devendo-se ter sempre em conta a natureza do projecto e os 

seus objectivos, bem como o tipo de dados que se pretende recolher e analisar com o 

mesmo: deste modo, a escolha entre uma técnica quantitativa ou qualitativa está 

condicionada pela procura de obtenção de dados extensivos ou aprofundados, 

respectivamente.  

Perante este quadro, pode-se afirmar que o projecto idealizado foi, 

evidentemente, influenciado por aqueles que são os pressupostos orientadores das 

Ciências da Educação, enquanto campo/paradigma epistemológico de 

investigação/intervenção. A área científica integrada nas Ciências Sociais e 

Humanas não é outorgado um paradigma metodológico próprio e singular. Esta 

caracteriza-se, antes, por uma multirreferencialidade e hibridez paradigmática, que 

recusa os pressupostos de um paradigma instrumental. Esta recusa das C.E. em 

enquadrar-se num paradigma positivista deve-se ao facto deste modelo de 

construção de conhecimentos considerar os fenómenos/objectos apenas pelo seu 

conteúdo, regendo-se por uma lógica formal, que leva a uma visão simplista da 

realidade. A lógica classificatória utilizada para explicar e compreender os 

fenómenos reais por parte deste paradigma, retira a possibilidade de interpretar os 

processos de construção da realidade, que não se apresentam estáticos mas 

dinâmicos. 

Dentro da multirreferencialidade que caracteriza as C.E., pretendia-se que 

esta investigação se desenvolvesse tendo por base um paradigma colaborativo. Este 

tipo de pesquisa reveste-se sobretudo por um carácter de participação e colaboração, 

distanciando-se assim, de outras formas de investigação. Os indivíduos tornam-se 

parceiros e co-autores do processo de pesquisa, a partir de uma participação activa, 

consciente e deliberada (Ibiapina e Ferreira, 2005). 

É pelo facto de se constituir como “(…)uma estratégia fundamental para 

lidar com problemas que se afiguram demasiado pesados para serem enfrentados 

em termos puramente individuais” (Boavida, 2002: 1), pela pretensão de não gerar 

informações e teorias como produtos externos, isolados da fonte prática - uma vez a 

chave da colaboração está na natureza da interacção entre os participantes, 
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permitindo a obtenção de informações contextualizadas e personalizadas - que o 

paradigma colaborativo se afigurou a escolha metodológica adequada para trabalhar 

as questões da saúde na prostituição de rua. 

 O termo colaboração define os casos em que os diversos intervenientes 

trabalham conjuntamente de modo a atingir objectivos comuns, numa relação 

assente na base da igualdade (não tendo que ser esta necessariamente absoluta) e 

ajuda mútua. Cada participante possui um papel reconhecido e beneficia de modo 

inequívoco, com a realização da investigação ou projecto (Boavida, 2002). 

 Sendo objectivo desta investigação avaliar os dispositivos correntes de 

promoção de saúde e sexo seguro a partir das perspectivas de quem exerce práticas 

prostitutivas, o envolvimento e partilha entre o investigador e as pessoas que 

exercem prostituição, tornou-se fundamental. O benefício comum é a divulgação 

pública das necessidades apontadas pelas participantes, entre as instituições que lhes 

prestam apoio, para que possam rever os seus projectos de intervenção e formas de 

actuação junto desta população. 

Nesta investigação, optou-se por uma metodologia de cariz qualitativo, na 

medida em que está perante um contexto com múltiplos actores, múltiplas 

trajectórias de vida, múltiplas práticas e, consequentemente, múltiplas formas de 

olhar e viver a saúde.  

A subjectividade e a implicação “enquanto estilo participativo e 

comprometido (...), de intimidade com o real” (Morin, 1985) constitui, nestes 

estudos, e aqui assumidamente, elemento importante, e o seu reconhecimento far-se-

á acompanhar de um acto de vigilância e reflexão constante essencial ao projecto de 

investigação pois o “investigador tem uma percepção da situação educativa que 

nem sempre corresponde à dos actores” (Mialaret, 2001: 53) e também porque é 

esta reflexão e implicação nas investigações que permitem o afastamento dos 

preceitos objectivistas e a construção de saber partindo da atribuição de sentidos dos 

sujeitos da investigação. Pela sua natureza, este projecto exigiu o reconhecimento 

das intersubjectividades imanentes, na medida em que tratando-se de questões de 

saúde, portanto questões sociais, o estudo leva forçosamente a uma recusa de 

neutralidade e distanciamento (Rodrigues, 2001). É o envolvimento de quem 
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investiga que permite “tornar visível aquilo que é invisível, mediante um esforço 

descritivo de centração no aqui e agora, e de vaivém entre o directamente 

observável e o indizível” (Rodrigues, 2001: 66). Isto parece fazer mais sentido se 

pensarmos que, se a investigação se encontra num paradigma social, o investigador 

pertence à mesma realidade que investiga, faz parte dela (Vasconcelos, 2000).  

Desta forma, o principal objectivo é produzir um conhecimento que 

possibilite “processos de reflexividade social que permit[am] à sociedade pensar-se 

a si própria, examinando (…) de modo pertinente, as práticas sociais, em função da 

informação adquirida sobre [e com] elas” (Giddens cit in Canário, 2003: 17). 

3.1- A Observação Participante 

Sendo voluntária do projecto „Porto escondido‟ dos MDM, o contexto da 

prostituição de rua do Porto era-me familiar. Foi nesse sentido, pela afinidade e 

facilidade em interagir com o terreno e com as pessoas que exercem prostituição, 

que a primeira opção técnica foi a observação participante.  

Esta técnica consiste “(…) na participação real do conhecimento na vida da 

comunidade, do grupo ou de uma situação determinada” (Gil, 1999: 113) durante 

um longo período de tempo, tornando-se fundamental quando se pretende estudar e 

analisar o „não verbal‟ (QUIVY e CAMPENHOUDT 2003), como por exemplo, 

condutas instituídas, códigos de comportamento, organização espacial das pessoas 

que exercem prostituição e, muito particularmente, modos/ hábitos de vida saudáveis  

e comportamentos que visem o sexo seguro. A principal vantagem deste método é a 

apreensão dos comportamentos e acontecimentos no próprio momento em que se 

reproduzem, ou seja, existe uma maior autenticidade dos dados recolhidos dada a 

forma espontânea com que esta recolha é feita (Ibidem). 

 O período de observação decorreu entre Dezembro de 2009 e Março de 2009. 

No entanto, os registos efectuados9 datam a partir do mês de Janeiro. O mês de 

Dezembro pode-se assim considerar como um período experimental, cujo propósito 

não recaiu apenas em aprofundar os conhecimentos sobre o contexto (que já detinha) 
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e transformá-los para o campo da investigação, como também dar a conhecer ainda 

melhor o rosto. 

 As saídas de terreno dedicadas ao grupo do trabalho sexual, decorrem duas 

vezes por semana, terça-feira e quinta-feira, sendo que a cada dia da semana 

corresponde um determinado trajecto10. Estas decorrem num horário que se inicia às 

21horas (saída da delegação) e sem hora prevista para terminar. A média das saídas 

efectuadas foi de 6 horas. 

Tendo em conta que se estabeleceu desde logo um acordo de 

confidencialidade e anonimato com as pessoas que participaram, não só o nome das 

pessoas que se encontram a exercer prostituição na rua foi substituído, como 

também o nome de cada rua/lugar. Assim, à terça-feira temos o T1, T2, T3, T4, T5, 

T6 e T7 e à quinta-feira o Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Tal como estes, o nome das pessoas 

foi substituído por letras do abecedário da seguinte forma: na terça-feira foram 

utilizadas inicialmente todas as letras do abecedário (de A a Z) e, depois voltou-se 

ao início e utilizaram-se sequência de duas letras (AA, BB, CC, etc.); na quinta-feira 

optou-se por se seguir a mesma lógica, no entanto foi necessário recorrer-se ainda a 

sequência de três letras (AAA, BBB, etc.) mas para se diferenciar do outro trajecto, 

acrescentou-se ainda o número 2 no final da letra ou sequência de letras (por 

exemplo A2). 

Devido à ligação que já existia com o terreno, a entrada foi facilitada e 

estabelecer contactos não se mostrou uma tarefa difícil. Também o corpo de 

voluntariado dos MDM acolheu bem a investigação, facilitando todo o processo de 

pesquisa no terreno e auxiliando sempre que foi necessário. 

Observou-se que o número de mulheres a exercer prostituição de rua no Porto 

é mais elevado do que homens ou travestis, representando o maior número entre os 

contactos registados pelas equipas de intervenção de rua. Assim, e porque se partiu 

dos mesmos utilizadores dos MDM, o maior número de contactos estabelecidos 

durante esta investigação são mulheres, tendo sido este o principal motivo de só 

estas terem participado.  
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A avaliação que se pode fazer a todo o tempo de observação no terreno é 

muito positiva, tanto do ponto de vista da hospitalidade dos MDM, como da 

aceitação da nossa presença por parte de todas as PEP‟s. Devido a alguns 

imprevistos apenas se efectuaram 20 saídas para o terreno, e destas apenas se 

realizaram 15 notas. A nota de terreno que conta com o número 16 teve como 

propósito descrever todo processo da realização das entrevistas e do focus-group.   

3.2- Entrevistas 

A entrevista semi-estruturada surgiu como uma das opções na recolha do 

material empírico ao longo da investigação na medida em que, sendo esta um 

«procedimento de investigação científica que utiliza um processo verbal para 

recolher informações relacionadas com a finalidade fixada» (GRAWITZ, 1986: 58), 

possibilita «recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo» (BOGDAN e BIKLEN, 1994: 134) isto é, 

a informação de que são detentoras sobre questões ao nível da educação e prevenção 

do risco de doenças sexualmente transmissíveis, escutando e valorizando assim as 

suas visões de quem corpora a prática da prostituição.  

 Embora se tenha planeado a realização de várias entrevistas e de 16 pessoas 

se prontificarem em participar, devido à curta permanência no terreno e à 

necessidade de realização de um focus-group, optou-se por realizar apenas duas, 

com o apoio de um guião semi-estruturado11, elaborado a partir da recolha de dados 

efectuada durante a observação participante. Estas, tinham como objectivo 

primordial trabalhar as questões da redução de riscos/sexo seguro, reflectindo acerca 

da prevenção de DST‟s, dos métodos contraceptivos que têm ao dispor, assim como 

a questão da higiene íntima nos diferentes sítios onde a prática é exercida (pensão, 

rua e casas de alterne). No final desta reflexão, as participantes apontaram 

estratégias para colmatar as lacunas dos projectos de prevenção/redução de riscos 

actuais. A sugestão para a sua realização partiu das participantes, tendo sido por isso 
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consumadas no seu local de trabalho (na rua). As entrevistas foram gravadas em 

suporte áudio com a prévia autorização das participantes.  

A F encontra-se na faixa etária dos 25 anos e exerce prostituição há cerca de 

seis anos. Conhece outros contextos de prostituição não só em Portugal (prostituição 

de rua e alterne) como no estrangeiro (Suíça). De nacionalidade brasileira, esta 

participante é uma informante privilegiada da equipa de terreno do MDM. Sempre 

muito atenta e informada, esta mulher tem como formação académica o 12ºano, 

tendo já frequentado o ensino superior.   

 A Z é uma mulher mais velha, estando no patamar dos 40 anos. Esta 

participante trabalha na rua, no entanto recorre por vezes à pensão para atender 

alguns clientes. Também conhece a realidade da alterne, pois já lá trabalhou. É uma 

pessoa muito interessada em recolher informação e tem o 6º ano de escolaridade. 

 Após se ter realizado as entrevistas, procedeu-se à sua transcrição 12 . 

Conseguiu-se com esta metodologia recolher novos dados, conhecer atitudes, 

opiniões, percepções e comportamentos relativos à saúde de cada uma das 

entrevistadas. Também apontaram algumas estratégias que, aplicadas no terreno 

futuramente poderão vir a reduzir os riscos que actualmente se fazem sentir na 

prostituição de rua. 

3.3- Grupos de Discussão focalizada – focus group 

A complementar a observação participante e as entrevistas semi-directivas, 

fez-se uso de uma outra técnica: o focus group. 

Recordando os objectivos delineados para este estudo, o focus group surge 

como uma técnica de discussão focalizada que permite não só compreender o que 

está subjacente às experiências e pensamentos mas também a partilha, a 

comparação, o confronto de opiniões e concepções das PEP‟s que participam na 

investigação. O focus group torna, assim, exequível a participação, o envolvimento, 

a exploração e a discussão de diferentes ideias que surgiram quer na observação 
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participante, quer nas entrevistas, promovendo uma maior interacção entre todos os 

envolvidos – PEP‟s e moderadores. 

O focus group foi realizado no dia 6 de Abril de 2009, na pensão onde as 

participantes trabalham, por sugestão das mesmas.  

 Os objectivos que foram traçados para as entrevistas foram precisamente os 

mesmos que levaram à realização deste focus-group: trabalhar as questões da 

redução de riscos/sexo seguro, reflectindo acerca da prevenção de DST‟s, dos 

métodos contraceptivos que têm ao dispor, assim como a questão da higiene íntima 

nos diferentes sítios onde a prática é exercida (pensão, rua e casas de alterne) e, no 

final da reflexão também as participantes desta discussão em grupo, apontaram 

estratégias para colmatar as lacunas dos projectos de prevenção/redução de riscos 

que se encontram em actividade.  

 Podemos considerar que o produto final obtido com a realização do focus 

group foi muito frutuoso, no entanto, é de salientar que a falta de duas das 

participantes e a realização deste com apenas três pessoas, afectou o resultado final. 

Tal como nas entrevistas também recorremos à gravação a partir de um 

gravador digital, com autorização prévia das participantes, e também nos servimos 

de um guião semi-estruturado13.  

As três participantes partilham a mesma pensão há vários anos. Todas na 

faixa etária dos 40 anos, mas com experiências um pouco diferentes. A K2 tem o 6º 

ano de escolaridade, é muito interessada e informada. Esta mulher também já 

trabalhou no monte e na rua. Destacou-se no grupo pela forma firme com que 

argumenta as suas opiniões. A R2, também já trabalhou na rua. Com baixa 

escolaridade, demonstrou alguma falta de conhecimentos. A S2, já trabalhou numa 

casa de alterne. Mais contida nas suas respostas, falava apenas quando era 

provocada.  

 Para a realização deste focus group contamos com o auxílio de uma co-

moderadora, já conhecida das participantes pelo trabalho que desempenha enquanto 

operacional dos MDM. É de absoluta confiança e encontrava-se inteirada de todo o 

processo de investigação e, devido à sua formação académica na área da psicologia, 
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entendeu claramente os objectivos que se pretendiam atingir com a investigação. 

Durante a execução deste, existiram troca de papéis entre a moderadora e a co-

moderadora. 

 Posteriormente à realização do focus group procedeu-se à sua transcrição14. 

Tal como com as entrevistas, também os objectivos traçados com a utilização desta 

técnica foram conseguidos, tendo-se efectuado uma boa recolha de dados. 

Perceberam-se quais os comportamentos e atitudes que têm relativamente à saúde, 

assim como, as opiniões e percepções. Foram também apontadas novas estratégias 

de intervenção no terreno. 

3.4- Análise de Conteúdo 

Para a interpretação e a compreensão do discurso, a análise de conteúdo das 

notas de terreno, das entrevistas e do focus group apresentou-se como o recurso mais 

ajustado às intenções da investigação, permitindo assim, chegar e/ou desvendar 

mensagens que implícita ou explicitamente estas transmitem. Esta técnica consiste 

numa interpretação, “tradução”, dos dados recolhidos, permitindo a «operação de 

levantamento progressivo do oculto e do subjacente» (Rodrigues, 2001: 67). No 

trabalho de investigação «há uma (...) tradução, feita agora pelo investigador, das 

palavras do sujeito no sentido pesquisado» (Rodrigues, 2001: 67), sendo esta 

promovida pela análise de conteúdo.  

Entendida enquanto um espaço onde se constrói a relação e diálogo entre 

teoria e a prática, a análise de conteúdo é «um processo de vaivém ininterrupto entre 

os objectivos do investigador, que podem evoluir no decorrer da investigação, e os 

dados que vão sendo tratados em planos de análise cada vez mais finos, até à 

compreensão da globalidade do objecto de estudo seleccionado» (Rodrigues, 2001: 

65). Assim, esta técnica permite-nos interpretar, compreender os dados e o que lhe 

está subjacente. Certo é que uma primeira interpretação é feita na própria recolha, 

mas a análise deve ser um processo sério, rigoroso, e para tal «tem de se esperar até 
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se possuir todo o conjunto de dados para se fazer uma interpretação sobre um dos 

segmentos da acção educativa desenvolvida» (Mialaret, 2001: 56). 

A análise de conteúdo possibilita descortinar sentidos atribuídos, acedendo a 

uma realidade “invisível”, à priori. E é isto que leva a afirmar que o «lugar ocupado 

pela análise de conteúdo na investigação social é cada vez maior, nomeadamente 

porque oferece a possibilidade de tratar de forma metódica informações e 

testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e de complexidade» 

(Quivy, 2003: 227). Por isso, e tendo em conta que a análise dos dados é uma etapa 

indispensável de qualquer processo de investigação, esta técnica permite, 

especialmente a quem trabalha com dados qualitativos, tratar com profundidade e 

com rigor o material empírico. 

 Metodologicamente, após dar término à observação de terreno e 

consequentemente aos registos efectuados, à realização das entrevistas, do focus 

group e transcrição correspondente, foi efectuada então a análise de conteúdo de 

todo o material que foi recolhido em grelha 15 . No decorrer da análise, foram 

identificadas categorias e subcategorias a partir de um processo indutivo, sendo o 

principal objectivo deste método, tornar mais fácil e detalhado a análise de todos os 

dados obtidos.  

 A primeira categoria identificada – contextualização do conceito das DST‟s 

na Prostituição de Rua do Porto – pretende analisar as preocupações com as 

questões da saúde, da exposição permanente ao risco e da necessidade da sua 

prevenção. Esta mesma categoria visa ainda comparar estas mesmas preocupações 

temporalmente, tendo sido por isso criadas duas sub-categorias: Passado e Presente. 

A segunda categoria – DST‟s (Doenças Sexualmente Transmissíveis) – encontra-se 

dividida em duas sub-categorias. A primeira – (In)formação – pretende perceber 

quais os conhecimentos que as participantes detêm sobre DST‟s e os meios pelos 

quais os adquiriram; a segunda – Prevenção – visa tomar conhecimento acerca dos 

métodos contraceptivos utilizados na prevenção das DST‟s. A categoria seguinte – 

Risco – encerra em si três sub-categorias, procurando a primeira – Consciência do 

risco – perceber qual a noção de risco apresentada pelas PEP‟s face às práticas que 
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exercem, tentando ainda percepcionar quais os recursos de que se valem para se 

prevenir para além da utilização de métodos contraceptivos. A segunda – 

Comportamentos de risco das PEP‟s – procura identificar quais os comportamentos 

de exposição ao risco de DST‟s, exercidos pelas PEP‟s. Por último – Risco social – 

procura perceber quais os tipos de preconceitos e descriminação social as PEP‟s são 

alvo, devido ao facto de serem facilmente identificadas na rua. A finalizar encontra-

se a categoria que está na essência da investigação – Estratégias de 

Prevenção/Redução do Risco. Esta tem por objectivo apontar estratégias de 

Prevenção/Redução de Riscos resgatadas do discurso das PEP‟s, indo deste modo ao 

encontro daquele que é o paradigma que corporiza esta investigação – paradigma 

colaborativo. 

As vantagens de um instrumento de recolha de dados, pode compensar as 

limitações de outro, pois estes não se apresentam estanques, mas interagem entre si. 

Assim sendo, podemos concluir que o pluralismo metodológico utilizado nesta 

investigação, que recorreu ao uso articulado de várias técnicas de investigação, 

permitiu alcançar os objectivos inicialmente propostos.  

A observação participante, as entrevistas e o focus group, foram as técnicas 

identificadas como sendo as mais vantajosas e que, ao mesmo tempo, conferiram 

fiabilidade e validade a esta investigação. 
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Capítulo IV - Interpretação Indutiva da Produção Empírica : Uma visão por outras visões 

Interpretação Indutiva da Produção 

Empírica: Uma visão por outras visões 

4- Introdução  

Neste capítulo serão expostos os resultados obtidos a partir da análise de 

conteúdo efectuada aos discursos transcritos decorrente da realização do Focus-

group, assim como às entrevistas efectuadas. Além das técnicas referidas, a 

informação obtida a partir da observação participante também foi incluída nesta 

análise.  

Sendo o objectivo desta investigação (re)estruturar ou identificar novas 

estratégias de intervenção que visem a Promoção de saúde na prostituição de rua do 

Porto, partindo do parecer de quem exerce esta prática, este capítulo, torna-se assim 

um dos  núcleos centrais deste trabalho. 

Para que se conseguisse proceder à análise de conteúdo, tal como 

anteriormente foi referido no capítulo relativo à metodologia, criou-se um sistema 

em grelha, de forma a classificar por categorias e subcategorias os dados auferidos a 

partir dos discursos das participantes no focus group e nas entrevistas, assim como 

da observação participante. Na grelha de análise foram inseridos segmentos dos 
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discursos das participantes que serviam uma dupla funcionalidade – ilustrar e 

solidificar os resultados obtidos. Desta forma, em cada categoria e subcategoria 

procedeu-se à apresentação dos discursos transcritos de cada participante, assim 

como registos de observação.  

No caso do focus-group, tal como o nome indica realizou-se uma discussão 

focalizada com um grupo de participantes, lançando a necessidade da atribuição de 

uma identificação a cada participante durante as observações de terreno – K2; R2 e 

S2, de modo a que o processo de análise se tornasse mais claro. 

A grelha conta ainda com um espaço de reflexão que acompanha cada 

categoria e subcategoria.  

4.1- Contextualização do conceito de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(DST’s)  

  DA PERSPECTIVA PASSADA À PERSPECTIVA PRESENTE 

Dado que se tentou efectuar uma análise comparativa entre as preocupações 

não só sociais, como relativamente às questões de Saúde, da exposição permanente 

ao Risco e da necessidade de Redução e Prevenção do mesmo, entre as sentidas no 

passado e as vividas actualmente, decidiu-se unir estas duas subcategorias – Passado 

e Presente. 

Assim sendo, esta análise inicia-se com a primeira entrevistada. Esta referiu 

que sempre ouviu falar de DST‟s e da necessidade de prevenção, no entanto, não de 

uma forma tão vincada como actualmente. Segundo ela: 

 

“A pessoa sempre teve que se prevenir contra doenças que já existiam (…) 

falavam [era] noutras doenças (…)” (E.1) 

 

 Relativamente ao panorama actual, a entrevistada referiu que existe mais 

informação sobre DST‟s do que outrora, embora reconheça que são doenças que 

sempre existiram.  
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A segunda entrevistada, é de entre todas as participantes, a mais jovem e 

aquela que se prostitui há menos tempo (seis anos), sendo apenas capaz de 

retroceder dez anos no tempo. Disse por isso que, a doença que mais se falava há 

dez anos atrás, era a SIDA. Hoje em dia diz que se falam em muitas outras como a 

Gonorreia, a Hepatite, a Sífilis (etc.). Referiu ainda que, a única mudança que denota 

é o facto dos clientes não quererem utilizar preservativo, procurando a prática sexual 

sem o uso do mesmo.  

 

“A única coisa que mudou é que os clientes não aceitam (…) porque há 

sempre alguém que faz sem…” (E.2) 

 

Já as participantes do Focus-group, exercem prostituição há mais de vinte 

anos, tendo sido por isso as que melhor fizeram a análise comparativa entre as 

preocupações com a saúde sentidas há duas décadas atrás e actualmente.     

Começaram por mencionar que há vinte anos atrás, a doença de que mais 

informação se tinha era da SIDA. No entanto, referiram que apesar de já conhecerem 

o preservativo como método contraceptivo, este não era utilizado, sendo que apenas 

o utilizavam quando o cliente trazia e queria usar. 

 

“Há vinte anos atrás já se falava em Sida (…) mas não havia informação 

nenhuma sobre a doença.” (K2, p.1) 

 

“Já ouvia falar há 23 anos atrás, mas só quando os clientes traziam é que 

usava, se não, não usava!” (R2, p.3) 

 

Adiantam ainda que, mesmo quando o uso do preservativo já era mais 

frequente, continuavam a não o utilizar com todos os clientes, os mais „antigos‟. 

Uma das participantes trabalhou numa casa de alterne e referiu que há 

dezoito anos atrás, a casa fornecia os preservativos para as práticas sexuais.  
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“(…) nas Boates (…) comecei há 18 anos (…) já tínhamos 

preservativos. A própria casa já dava.” (S2, p.3) 

 

Apesar de se pretender efectuar uma análise comparativa sobre as questões da 

saúde entre o passado e o presente, a discussão dispersou-se para outras temáticas 

como a protecção policial, os apoios prestados e a distribuição de bens à prostituição 

de rua. Dada a relevância demonstrada pelas participantes em abordar tais questões, 

também se considerou pertinente enquadrar estes mesmos factos nesta categoria, 

analisando-os também de forma comparativa. 

Reportando-se a tempos passados, adiantaram que o comportamento da 

polícia não era o mais desejado; referiram que iam muitas vezes presas e o motivo 

era para que não exercessem prostituição. Afirmaram ainda que muitas das mulheres 

que eram levadas para a esquadra eram abusadas sexualmente pelos polícias durante 

o percurso. 

 

“Eram malandros connosco…eram maus! (…) corriam até não sei onde para 

nos apanhar e levar para a esquadra! E muitas das vezes havia uns desviozitos lá 

com uma no carro patrulha e faziam o que queriam com a rapariga. Só depois é que 

a mandavam embora. Isto era a polícia que nós tínhamos antigamente. Se a própria 

lei gozava connosco, era para você ver…” (K2, p.7) 

 

Estas participantes iniciaram-se na prostituição a partir de 1983, ano em que 

entra em vigor no dia 1 de Janeiro o Decreto-Lei nº 400/82 que revoga o artigo da 

Lei de 1962 que proibia o exercício da prostituição, despenalizando o acto 

prostitutivo e criminalizando apenas o acto de lenocínio, tal como já foi descrito 

anteriormente. Assim sendo, eram apenas levadas para a esquadra, mas não havia 

motivo de condenação. O facto de permanecerem durante a noite retidas para 

identificação (não detidas uma vez que não existia crime dado que o decreto lei 

implementado em 1983 despenaliza a prática de prostituição, passando esta a 

enquadrar-se num vácuo legislativo) impedia-as de trabalharem.  
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Relativamente aos apoios que recebem actualmente na rua, as participantes 

do Focus-group, mencionaram que só é feito por duas equipas de rua. 

 

“Agora só são vocês e o EspaçoPessoa!” (R2, p.1) 

 

Adiantam que não são suficientes e não oferecem todos os bens que são 

necessários ao exercício da prostituição, limitando a sua intervenção na distribuição 

de preservativos. Dão a informação como exemplo de um bem muito necessário, 

identificando-a como sendo uma das lacunas actuais das equipas de rua.   

 

“Não são suficientes, não trazem tudo o que é necessário! Hoje em dia o que 

nos trazem é preservativos e nada mais e não é só isso que faz falta! A informação 

por exemplo faz sempre muita falta neste tipo de trabalho! Quanto mais melhor!” 

(K2, p.1) 

 

A observação feita demonstrou também algumas lacunas. A primeira foi 

relativamente ao CAD, que apesar dos seus esforços, pode demorar meses a efectuar 

o mesmo percurso.  

A segunda observação recai sobre a actuação da polícia para com as pessoas 

que exercem prostituição, que se alterou; actualmente, não existe perseguição, mas 

também não existe preocupação, estando estas práticas colocadas num vazio social.  

 

“Hoje em dia dizem que a actuação da polícia é diferente: não as perseguem 

mas também não as ajudam quando necessitam de auxílio.” (N.T.3) 

 

Actualmente, existem muitas pessoas sem recurso aos serviços de saúde 

pública, e isto deve-se ao facto de se encontrarem muitas das vezes ilegais no país. 

Assim, qualquer equipa de rua que preste cuidados de saúde é fundamental.  

 

“(…) diz que quando necessita de médico tem de ir a um particular, pois não 

tem acesso ao serviço público.” (N.T.5) 
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A distribuição de bens torna-se mais essencial ainda junto desta população, 

pois para além de existirem pessoas sem acesso à saúde, há ainda pessoas com 

grandes carências económicas e por esse motivo, algumas das necessidades básicas, 

passam a secundárias.  

A acrescentar a uma falta de higiene dentária, actualmente encontra-se uma 

outra tão ou mais grave, a higiene íntima depois da relação sexual com o cliente. Os 

pedidos de toalhetes são inúmeros e é mais uma das lacunas sentidas na prostituição 

de rua que as equipas não preenchem. Não é o método mais adequado de higiene 

quando se atendem vários clientes numa só noite, no entanto, a sua distribuição 

indica-nos que poderá solucionar o problema. 

 

“Pediu-nos toalhetes para além dos preservativos, mas infelizmente não 

temos para distribuir. Esta é uma das grandes necessidades de quem não recorre às 

pensões e apenas trabalha na rua sem qualquer recurso para fazer a sua higiene 

íntima. Este é certamente o pedido que ouvimos mais no percurso de terça-feira que 

não podemos satisfazer.” (N.T.8) 

 

As equipas de rua actuais são fundamentais no apoio que prestam à 

prostituição de rua apesar de não poderem colmatar os inúmeros problemas que 

existem.   

 

“Até hoje senti que os MDM são uma instituição reconhecida e respeitada. 

Sinto que a organização tem credibilidade no terreno e que ninguém se inibe em 

colocar dúvidas ou pedir auxilio quando necessário.” (N.T.14) 
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4.2 - DST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) 

(In) Formação 

Relativamente às DST‟s, pretendeu-se perceber que conhecimentos é que as 

participantes detinham sobre estas, bem como os meios a partir dos quais estes 

foram adquiridos. 

Assim, quanto à participante da primeira entrevista, pode-se dizer que esta 

demonstrou conhecer algumas das DST‟s. No entanto, não aprofundou em momento 

algum esses mesmos conhecimentos, ficando-se apenas pelo nome destas, sem 

referir qualquer característica (sintomas, rastreios, tratamentos possíveis, cuidados 

específicos a ter nas práticas de prostituição, etc.). Avançou ainda que, todo o 

conhecimento que detém sobre o assunto resulta da sua curiosidade, uma vez que 

coloca questões quando se encontra perante profissionais de saúde. Os meios de 

comunicação social são outro meio de onde retira informação.  

 

“(…) no CAD, na televisão, no médico… pergunto tudo, logo que seja médico eu 

pergunto tudo.” (E.1) 

 

Reconhece, no entanto, que a informação que existe é muito pouca e que 

existem doenças das quais não tem informação. 

 

“(…) sou curiosa e pergunto tudo. Existe informação mas é muito pouca.” (E.1) 

 

Afirma que, tal como ela, outras pessoas podem procurar saber mais sobre a 

sua saúde junto do seu médico de família. De certa forma, existe contrariedade nas 

suas palavras pois, por um lado reconhece que não existe informação suficiente e, 

por outro, afirma que para quem quer saber basta procurar. Sublinha ainda que, para 

muitas das pessoas que exercem prostituição, o que importa é o dinheiro e não a 

procura de informação. 
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 A segunda entrevistada, tal como a anterior, apenas identificou as DST‟s, 

sem efectuar qualquer caracterização das mesmas, referindo ainda que adquiriu toda 

a informação junto da sua ginecologista. 

As participantes no focus-group, tal como as entrevistadas, também só 

identificaram as DST‟s, caracterizando apenas a SIDA. Reconheceram que esta não 

leva à morte da pessoa desde que seja devidamente acompanhada.  

 

“As doenças são a Sida, a Sífilis, as Hepatites… há várias…” (K2, p.1) 

 

Valorizam ainda a higiene íntima, afirmando saber como a executar 

eficazmente.  

De destacar foi a importância atribuída à detenção da informação. Para estas 

a informação é um bem fundamental, pois só esta permite cuidar bem de si, e a que 

têm é-lhes dada pelos médicos a quem recorrem.  

 

“Nós gostamos de informação porque gostamos de saber em que ponto estamos, se 

não, não sabemos cuidar de nós próprias! (…)” (K2, p.1) 

 

Durante todo o tempo em que decorreu esta investigação, encontraram-se 

pessoas interessadas em saber e aprender mais sobre DST‟s e outras que 

simplesmente não deixavam que o assunto se explorasse.  

 

“As [pessoas] que não me deixavam explorar [questões de saúde] referiam no 

entanto que sabiam ou já ouviram falar o que eram DST‟s e que a utilização do 

preservativo era fundamental na prática do sexo [e] quando as questionava 

relativamente ao que sabiam sobre DST‟s a resposta que ouvi 90% das vezes 

reduzia as DST‟s ao HIV/SIDA, e quando demonstravam mais algum conhecimento, 

este não ia mais além do que a Sífilis (outrora a doença mais „badalada‟ quando se 

falava de relações sexuais não protegidas).” (N.T.3) 

 
Há pessoas nas quais se denotou uma lacuna de (in)formação sobre 

saúde/DST‟s e comportamentos que as expõe ao risco. No entanto, todas as pessoas 
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que participaram na investigação reconheciam importância na utilização do 

preservativo 

Uma das funções das equipas de rua é a de informar as pessoas e tentar 

esclarecer todas as dúvidas que possam surgir sobre saúde e comportamentos de 

riscos, nomeadamente esclarecer o que são DST‟s, quais são, sintomas e tratamentos. 

Também são feitas demonstrações de como se deve colocar o preservativo de forma 

eficaz.  

 

“Falamos-lhe de DST‟s e da boa utilização do preservativo (utilizando um 

preservativo e exemplificando como se fazia).” (N.T.4) 

 

Contudo, existem pessoas que procuram as equipas de rua com o único 

propósito de receber preservativos, afastando-se rapidamente para trabalhar não 

deixando espaço para o diálogo.   

 

“[A Q] só se interessa pelos preservativos e quase nunca conseguimos conversar 

sobre DST‟s que me parece que era muito necessário (…) levam-me a acreditar que 

a K tem muita falta de informação e poderá ficar mais exposta aos riscos que 

comprometem a sua saúde.” (N.T. 11) 

PREVENÇÃO 

Após se ter tentado perceber, quais as (in)formações que as participantes 

tinham sobre DST‟s, tentou-se perceber quais os métodos contraceptivos que estas 

utilizam na sua prevenção. 

A entrevistada, referiu assim que, utiliza apenas o preservativo masculino 

como método. Proferiu ter muito cuidado tanto na sua colocação (para que este não 

rebente), como na sua utilização, pois troca-o sempre que altera o tipo de sexo que 

pratica (do sexo oral para sexo vaginal). Afirma, ainda que, desde que trabalha, para 

além de utilizar sempre o preservativo e de o trocar, também tem como método a 

lavagem vaginal (sem utilizar Betadine) no final de cada relação. 

 



Capítulo IV - Interpretação Indutiva da Produção Empírica 

68 

“Eu sempre trabalhei: usar o preservativo, deitar fora e lavar-me.” (E.1) 

 
 

A segunda entrevistada referiu o mesmo método de prevenção da primeira: 

preservativo masculino. Afirmou também que o troca sempre que altera o tipo de 

sexo. 

 

“Mudo sempre, principalmente quando faço sexo oral porque o dente pode bater 

e… E quando eu sinto que o preservativo está seco, também mudo.” (E.2) 

 

As participantes do focus group também referiram utilizar o preservativo 

masculino como método de prevenção, dizendo que não utilizam o feminino porque 

é de difícil colocação e os clientes que as procuram são violentos acabando por as 

magoar.  

Adiantam ainda que pedem os preservativos mais fortes dada a postura 

agressiva no acto sexual dos clientes. Uma das participantes referiu que trabalhou no 

monte e que lá ninguém entregava preservativos.  

Uma questão importante abordada por este grupo de participantes foi o tipo 

de preservativo adaptado a cada pessoa.  

 

“(…) só consigo usar preservativos „zig-zag‟, se utilizar um preservativo „control‟ 

sou uma desgraça!” (K2, p.4) 

 

“(…) só o „zig-zag‟, o „control‟ não vale a pena.” (R2, p.4) 

 

Relativamente à questão de prevenção, pode-se afirmar que praticamente todas 

as mulheres com quem se contactou durante todo o tempo de investigação referiu 

utilizar sempre o preservativo masculino como método de prevenção. 
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4.3- Risco 

Consciência do Risco 

Esta categoria surgiu para se perceber qual a noção de risco que as PEP‟s 

detinham face às práticas que exercem, assim como, para se tentar perceber de que 

outros recursos se valem, para além da utilização dos métodos contraceptivos, para a 

prevenção de DST‟s. 

Nesse sentido, a primeira entrevistada afirmou não confiar em ninguém.  

Referiu que sempre que pratica sexo oral mais tempo do que o normal, utiliza como 

estratégia a troca do preservativo por outro, para que este não se rompa.  

 

“Até se se fizer oral mais um bocadinho, tem que se mudar para outro senão ele 

pode romper. É uma questão de segurança!”(E.1) 

 

Afirmou ter os cuidados normais com a sua higiene, pois utiliza os 

desinfectantes comuns e faz lavagens vaginais com Betadine uma vez por mês. 

Considera a informação um instrumento fundamental para o exercício desta prática e, 

quando acontecem os „acidentes‟ há uma necessidade acrescida de fazer logo 

exames.  

A segunda participante disse não ter relações com os clientes sem utilizar 

preservativo. Revelou ainda que efectua lavagens vaginais de 15 em 15 dias, 

utilizando um gel íntimo que regula o pH. Acrescentou ainda que, no local de 

trabalho (rua), é impossível ter outro cuidado em termos de higiene que não seja a 

utilização de toalhetes íntimos.  

 

“(…) só quando chego a casa. Aqui é mesmo a toalhete íntima.” (E.2) 

  

Já as participantes do focus group adiantaram que, apesar das inúmeras 

ofertas que lhe fazem para ter relações sem preservativo, não aceitam. 

 

“Hoje em dia oferecem até mais dinheiro, mas não fazemos.” (R2, p.2) 
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Têm noção de que não é só o preservativo que as protege do risco, sendo de 

igual importância uma boa higiene íntima com recurso a desinfectantes. 

 

“A gente não se desinfecta só com água e líquido ou sabonete! Não é isso que nos 

desinfecta…” (K2, p.2) 

 

“Eu tenho [cuidado com a minha higiene íntima]! Porque é necessário, evita muitas 

doenças!” (K2, p.3) 

 

 Como todas estas participantes passaram por locais de trabalho distintos, até 

se juntarem na pensão, conseguem relatar algumas particularidades de outros locais 

onde se exerce prostituição. Disseram por isso que no monte, por exemplo, se 

limpam com recurso a toalhetes, mas não se lavam porque não têm recursos.  

 

Após a prática de sexo oral referem utilizar elixires como forma de 

desinfecção da boca e servindo, simultaneamente, como método de prevenção.  

Uma das participantes adiantou ainda que sempre que recorre a um médico 

diz a sua profissão, pois para ela é fundamental ter conselhos de saúde adequados, 

dada a permanente exposição ao risco. 

 

“A minha médica está a par da vida que eu faço desde que me iniciei na 

prostituição, e todas as vezes que me dirijo a qualquer tipo de médico eu ponho a 

minha profissão acima de tudo (…)” (K2, p.9) 

 

No decorrer da investigação, encontraram-se muitas pessoas conscientes do 

perigo a que estão permanentemente expostas.  

 

“[A C] reconhece os perigos quando se fala em prevenção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis.” (N.T.1) 
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A utilização do preservativo masculino como método de prevenção e o 

acompanhamento médico regular, assim como exames de controlo com regularidade 

é algo fundamental para quem exerce prostituição, sendo uma prova dessa mesma 

consciência de risco. 

 

“[A F] recusa-se a ir com clientes que não usem preservativo.” (N.T.1) 

 

“[A E2] referiu que é acompanhada no centro de saúde da sua zona e que fez 

recentemente o teste do HIV quando a carrinha do CAD nos acompanhou no 

passado mês de Novembro (…) tem tudo sobre controlo e [diz] que não faz sexo sem 

preservativo, mesmo que o cliente lhe queira pagar mais por isso.” (N.T.2) 

 

“[A FF2 tem] acompanhamento médico regular (…)” (N.T.5) 

 

Todavia, encontram-se ainda várias pessoas sem acesso à informação e 

consequentemente à saúde. 

No que concerne à higiene íntima o tempo de permanência no terreno 

demonstrou que existe muito descuido e inconsciência, pois são muitas as pessoas 

que não tem qualquer hábito de higiene após o acto sexual. As pessoas que mais 

demonstram esse cuidado são as que estão na pensão, pois têm acesso a melhores 

condições. Mesmo assim, há pessoas que encontramos em pensões que não têm 

hábitos de higiene.  

Comportamentos de Risco das PEP’s 

Nesta subcategoria, tentou-se reconhecer quais os comportamentos das PEPS‟s 

que as expõem ao risco de DST‟s. 

Face a esta questão, a primeira entrevistada usa como exemplo colegas de 

trabalho, referindo que parte destas não utiliza preservativo, relacionando este facto 

ao consumo de estupefacientes. Adianta que pouco ou nada se poderá fazer. Disse a 

título de exemplo que, mesmo que a polícia as pudesse prender, estas escolheriam a 
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falta de liberdade ao uso de preservativo. Por consequência, este facto expõe todas 

as outras PEP‟s ao risco. 

A segunda entrevistada recorreu também ao exemplo de outras pessoas que se 

encontram a trabalhar naquela rua, para dar resposta a esta mesma questão. 

Mencionou a não utilização de preservativo como um dos factores de risco, dizendo 

que os clientes actuais procurarem sexo sem preservativo e culpabilizou as PEP‟s 

por isso, referindo que „abrem mão‟ da sua saúde ao aceitarem essa condição. 

 

“(…) [na] questão das mulheres não usarem o preservativo, porque o culpado não é 

o homem! São mesmo as mulheres que trabalham na prostituição que abrem mão, 

se calhar às vezes por necessidade, não sei. Não consigo entender a cabeça delas, 

pessoas que se expõem tanto aos riscos (…) ” (E.2) 

 

Abordou ainda um outro aspecto: a higiene íntima. Disse nunca ter escutado 

nenhuma das colegas referir que utilizava toalhetes, mas sim lenços de papel após 

cada acto sexual.  

 

“(…) nunca ouvi [as outras mulheres] falar  que se usa Betadine e muito menos que 

se use toalhete. (…) [Usam] mesmo um lenço de papel.” (E.2) 

 

Esta questão levantou uma discussão entre as participantes do focus-group, 

pois referem que há muitas PEP‟s que não procuram as carrinhas de apoio que 

andam nas ruas a fazer os rastreios e, o facto de muitas estarem doentes, prejudica as 

restantes PEP‟s. Afirmam também que, as carrinhas de apoio, que fazem o teste à 

SIDA, conhecem as pessoas que se encontram infectadas e que apesar de ser um 

teste anónimo e confidencial, poderiam ter autonomia e poder para retirar as pessoas 

doentes da prostituição de rua, auxiliando-as:  

 

“(…) as carrinhas chegam para fazer as análises à Sida a maioria das mulheres 

foge! Há algumas que se apresentam, mas a maioria das mulheres não aparecem 
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(…) são mulheres que estão aqui para prejudicar a vida das outras, não é para 

ganhar o dinheiro.” (R2, p.1) 

 

Adiantaram ainda que, são muitos os clientes que as procuram para ter 

relações sem preservativo e, apesar de não aceitarem, têm conhecimento que há 

pessoas que aceitam, pois os mesmos clientes voltam dias depois com o mesmo 

pedido e dizendo que encontraram quem não utilize preservativos.  

 

“Há, e há muitos! E voltam aqui passados uns dias à procura novamente do 

mesmo.” (S2, p.2) 

 

Apesar de reconhecerem os riscos, referem que também elas muitas vezes 

arriscam ao utilizarem o mesmo preservativo nos dois tipos de sexo que praticam, 

justificando que o tempo que têm para estar com o cliente no quarto é pouco para 

fazer a troca quando passam de um tipo de relação para a outra. 

 

“Eu só faço dois tipos de sexo: o oral e vaginal. É errado, mas eu utilizo o mesmo 

preservativo nos dois tipos.” (K2, p.3) 

 

Defendem-se dizendo que deitam muito lubrificante para que este não 

rebente. 

Tudo o que foi mencionado nas entrevistas e no focus group foi confirmado 

na investigação de terreno. Com grande frequência se encontrava alguém que 

conhecia sempre um alguém que não utilizava preservativo nas relações, e o 

principal motivo descrito era a necessidade de conseguir dinheiro para o consumo de 

drogas.  

 

“[A C referiu que há homens que] procuram as mulheres de rua mas querem pagar 

mais para não usar preservativo.” (N.T. 1) 
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Um pouco mais grave, foi o facto de se verificar que algumas PEP‟s 

demonstravam frequentemente pressa para ir trabalhar ou então afastavam-se 

quando as equipas se aproximavam. O facto de não quererem estabelecer qualquer 

contacto com as equipas pode levantar duas hipóteses: falta de informação ou não 

utilização do preservativo. 

 

“(…) a K, que nunca quer conversa, pois está sempre apressada para arranjar 

dinheiro para o consumo.” (N.T.4) 

 

Um dos grandes problemas detectados, e também referidos pelas 

participantes das entrevistas e do focus-group, é o facto de algumas PEP‟s utilizarem 

o mesmo preservativo nos vários tipos de relação que praticam com o cliente. 

Apesar da equipa tentar colmatar essa lacuna com informação, encontraram-se ainda 

muitas pessoas com este comportamento.  

Outro problema difícil de se ultrapassar é o facto de as PEP‟s não utilizarem 

qualquer método de prevenção com os companheiros (namorados, maridos, etc.). 

 

“Falamos mais uma vez de DST‟s e ela contou-nos que utilizava sempre 

preservativo com os clientes, mas não utilizava com um namorado que tem e que, 

segundo ela, tem relações desprotegidas com outras mulheres; é casado mas 

procura outras mulheres que exercem prostituição.” (N.T. 6) 

 

Frequentemente encontraram-se PEP‟s sobre o efeito de álcool ou drogas. 

Face à necessidade permanente de satisfazer o vício, aceitam frequentemente ter 

relações sem preservativo. Tal como as participantes das entrevistas e do focus 

group referiram, a procura actual é sexo sem protecção, passando a ser esta a forma 

mais fácil de obter dinheiro rapidamente. 

 

“Disse-nos ainda que a TTT2 não utiliza os preservativos que distribuímos, pois há 

clientes que lhe pagam mais por isso e ela não se importa.” (N.T. 5) 
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Foi também com frequência que se encontraram PEP‟s que consomem 

alguma substância para se abstrair da sua condição e situação de exposição em que 

se encontram na rua.  

 

“A I2 estava um pouco alcoolizada (…) [diz] que consumir álcool é uma forma de 

se abstrair da situação de estar na rua.” (N.T. 5) 

 

Uma das pessoas que estabelece contacto com a equipa de rua dos MDM, 

referiu que tem clientes que lhes pagam para ela servir de „compradora de droga‟, o 

que leva a acreditar que se desenrolam muitas outras situações de risco paralelas à 

prática da prostituição. 

Um outro comportamento de risco é a utilização da „esponja vaginal‟ na 

altura da menstruação. Para não perderem o cliente, as mulheres que se prostituem, 

colocam uma esponja de absorção e utilizam preservativos de cor vermelha. Esta 

esponja é prejudicial, mas pior que a sua utilização é a colocação de algodão no 

interior do útero, tal como fazem algumas mulheres. 

 

“[A H2] pediu preservativos vermelhos e disse-me a rir-se „estou naqueles dias…‟. 

Perguntei-lhe se usava apenas o preservativo vermelho ou outras estratégias para 

continuar a trabalhar. Disse-me que também colocava algodão e eu disse-lhe que 

era mais higiénico comprar a „esponja‟ na farmácia. Respondeu-me que há 20 anos 

que usa o mesmo método (…)” (N.T. 2) 

 

Um outro facto que acentua a exposição aos riscos é a falta de 

acompanhamento médico. Há algumas pessoas a exercer prostituição que não têm 

qualquer acesso à saúde, sendo o principal motivo o facto de se encontrarem ilegais 

no país, e grande parte das que têm, não dão a conhecer a sua profissão ao médico, 

fazendo com que estes não prescrevam exames específicos de controlo às DST‟s.  

 

“[A médica da T] não sabe a profissão da sua doente e por isso não prescreve 

exames específicos para rastrear as DST‟s.” (N.T.4) 
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A falta de higiene íntima é um outro problema que aumenta os riscos de 

infecções, principalmente em zonas em que a prática sexual é realizada na rua ou em 

carros.  

Um outro comportamento de risco que foi identificado e que ocorre com 

frequência entre as mulheres que se encontram grávidas, é o facto destas se 

prostituírem até a fase final da gravidez16. Isto acontece dado o aumento de procura 

por parte dos clientes, que chegam a pagar mais para ter relações com uma mulher 

grávida. 

 

 “[A II] prostituiu-se até ter o filho e referiu que foi quando teve mais clientes. 

Referiu que havia homens que lhe pagavam mais só pelo facto de ela estar grávida. 

Voltou à prostituição dois dias depois de sair da maternidade (…) ela [contou ainda] 

que a Y teve hoje um filho (…) [e] sublinhou que se prostitui até há dois dias 

atrás…” (N.T.15) 

Risco Social 

Com esta subcategoria, pretendeu-se perceber a que tipos de preconceito e 

descriminação social são sujeitas as PEP‟s, dada a exposição permanente inerente à 

sua actividade. 

A F, não demonstrou ser alvo de qualquer preconceito. Contrariamente a esta, 

a opinião da Z é diferente, pois refere que a sociedade olha a prática da prostituição, 

principalmente a prostituição de rua, como um meio para atingir um fim, sendo esse 

fim o consumo de drogas, mas a entrevistada defende-se referindo que nem sempre é 

esse o motivo.  

 

                                                 
16

 Fazer sexo não prejudica o bebé em nenhuma fase da gravidez. No entanto, existem infecções 

transmitidas sexualmente que o preservativo não protege e que podem infectar o bebé ou complicar a 

gravidez. No caso da prostituição, dada a multiplicidade de parceiros o risco de infecção aumenta. Nestes 

casos, a mãe é aconselhada a procurar posições mais confortáveis, o que não é possível quando o cliente é 

atendido no carro. 
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“(…) aos olhos da sociedade (…) acham que todas as mulheres que trabalham na 

prostituição, principalmente na rua, é para a droga, quando na verdade nem sempre 

é assim!” (E.2) 

 

Também as participantes do focus group relataram alguns episódios de 

descriminação, preconceito e acontecimentos de violência por parte de transeuntes 

que vão passando pela porta da pensão onde trabalham. Desde agressões verbais, à 

violência física com recurso a objectos que servem de armas de arremesso, estas 

pessoas são vítimas do preconceito de quem passa: 

 

“Ainda tivemos uma cena no sábado, com uns gajos que passaram por aqui e nos 

insultaram. Mandaram com garrafas e tudo.” (R2, p.5) 

 

“Se tiverem de puxar de pistola, puxam de pistola, se tiverem de atirar com garrafas 

atiram com garrafas…Na semana passada chegou um ao pé da T2 e deu-lhe uma 

bofetada só porque queria um cigarro e a rapariga não lhe deu….Há violência a 

cada dia que passa…” (K2, p.8) 

 

Acrescentaram que também são vítimas de actos de violência por parte dos 

clientes, mas afirmam que não é tanta, já que, uma vez que se encontram na pensão e 

em grupo, é mais fácil recusarem um cliente que consideram suspeito. No entanto, 

se o cliente tiver comportamentos agressivos já no quarto da pensão, referem que só 

elas mesmo se podem defender, uma vez que lá dentro mais ninguém se encontra e 

ninguém pode entrar. 

Referiram ainda que são vistas todas pela mesma perspectiva, ou seja, se 

divulgam que uma mulher se encontra infectada com um vírus, toda a sociedade (e 

os clientes) encaram que estarão todas na mesma situação. Afirmaram que são vistas 

como estando do lado marginal da sociedade e isso leva a actos de violência e 

descriminação. 

 



Capítulo IV - Interpretação Indutiva da Produção Empírica 

78 

“(…) somos vistas sobre a vida marginal. Mas nós não somos putas, somos 

prostitutas, e da puta para a prostituta vai uma diferença muito grande! Acho que 

deveria existir mais respeito para connosco, mais apoios…” (K2, p.7) 

 

No que diz respeito ao atendimento em hospitais, as opiniões dividem-se 

entre o atendimento digno e a discriminação.    

Foram vários os episódios de descriminação, preconceito e violência que 

foram relatados por algumas PEP‟s ao longo da investigação de terreno. 

Contrariamente ao que se poderia pensar, existem zonas de diversão nocturna 

que se tornam violentas quando os bares/discotecas abrem, pois são frequentes os 

actos agressivos dirigidos às PEP‟s que ali trabalham por parte dos seus 

frequentadores: 

 

“(…) dizem que têm de ir para casa por volta das 23h30/24h pois como é uma zona 

de discotecas a partir dessa hora fica movimentado e são frequentemente mal 

tratadas. Tinha uma ideia errada, pois pensava que o facto de ser uma zona de 

diversão nocturna favorecesse o negócio.” (N.T. 4) 

 

Na rua, cada pessoa trabalha para si; são poucas as amizades e relações de 

ajuda que se criam entre as PEP‟s: 

 

“A JJ2 falou-nos da falta de segurança e do medo de trabalhar na rua. Refere não 

existir amizades e cada uma defende-se como pode.” (N.T.5) 

 

Foram vários e de diferente natureza os episódios que foram sendo relatados 

durante o período de investigação. Um dos mais curiosos aconteceu com o 

proprietário de um restaurante de luxo que abriu em frente a uma rua onde se 

encontram pessoas a exercer a prática de prostituição e que foi pedir a quem lá 

trabalhava para se retirar para um outro local, já que não eram as „vistas‟ que ele 

pretendia para os seus clientes quando estes olhassem pela janela. 



Capítulo IV - Interpretação Indutiva da Produção Empírica 

79 

Também a equipa assistiu a dois desses episódios de agressão verbal dirigido 

às PEP‟s. Eram transeuntes que passavam dentro de um carro e que iam maltratando 

quem avistavam. Quando isto aconteceu, uma das PEP‟s com quem estávamos, 

relatou-nos um episódio em que tinha sido atingida por ovos:  

 

“(…) mais uma vez [a JJ2] se queixou da violência que sofrem na rua. Enquanto 

conversávamos, e esta não foi de todo a primeira vez que assisti a estes actos, 

passou um carro com alguns indivíduos que com o vidro aberto chamaram alguns 

nomes desagradáveis a quem estava na rua a trabalhar. A JJ2 referiu que há alturas 

em que atiram com coisas a ela e a outras mulheres. Contou que uma vez lhe 

atiraram com ovos…” (N.T.7) 

 

“(…) encontrava-se a M2. Enquanto falávamos com ela passou novamente o carro e 

mais uma vez trataram mal mais uma pessoa.” (N.T.7) 

 

Uma PEP referiu-nos que parte dos homens que as insultam são seus clientes, 

mas, como forma de provar aos colegas que trazem dentro do carro a sua 

masculinidade adoptam este tipo de comportamento.  

Em relação às pessoas que trabalham em pensões, as PEP‟s que trabalham na 

rua e executam as suas práticas em carros, estão mais vulneráveis a actos de 

violência. 

Uma das pessoas contactadas e que se encontra nessas condições, referiu-nos 

que já foi vítima de agressões, assaltos e estupro: 

 

“A C disse-nos que agora são frequentemente assaltadas por supostos clientes (…) 

contou-nos ainda que também já foi violentada por dois indivíduos que a levaram 

dentro de uma carrinha para um monte onde ela julgou até que a matariam (…) já 

nos contou alguns episódios de violência de que foi vítima por parte de clientes, mas 

também refere que aquela zona é muito mais desprotegida do que se trabalhasse em 

pensões.” (N.T.8) 
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São também frequentes os relatos de descriminação. Um desses relatos vem 

de uma pessoa que conta que já frequentou o ensino superior, mas que foi convidada 

a sair dada a profissão que tinha durante a noite: 

 

“[A F] Contou-nos que já frequentou o ensino superior, mas quando estava no 

segundo ano foi convidada a abandonar o ensino pois descobriram que ela exercia 

prostituição…” (N.T.15) 

4.4- Estratégias de Prevenção/Redução do Risco 

Esta última categoria é provavelmente o cerne de toda a investigação, pois 

pretende identificar estratégias de Prevenção/Redução de Riscos apontadas pelas 

PEP‟s e que sejam capazes de colmatar as lacunas identificadas até então. 

A primeira entrevistada apontou como principal estratégia casas 

especializadas para este tipo de trabalho, com um controlo apertado e regras que não 

fossem quebradas, como o uso obrigatório de preservativos e exames médicos 

regulares: 

 

“(…) casas, que as pessoas não pudessem sair dali, fossem controladas, não podiam 

sair (…) tudo mais controlado…” (E.1) 

 

A Z defendeu ainda o pagamento obrigatório de impostos, salvaguardando o 

facto destes acompanharem os seus ganhos mensais. Dito de uma outra forma, que 

estes sofressem alterações mediante os ganhos, já que o salário deste trabalho nunca 

é fixo e desta forma poderiam usufruir de regalias sociais: 

 

“(…) como as outras profissões. Porque o nosso emprego não é certo, não 

ganhamos um dinheiro fixo! (…) Eu acho que a gente devia descontar e para mais 

tarde ter um (…) apoio (…) outro controlo e tudo!” (E.1) 

 

A F recorreu ao exemplo de um outro país, a Suíça, onde já trabalhou e onde 

o exercício da prostituição é legal. Relatou que a sua identificação era um cartão de 



Capítulo IV - Interpretação Indutiva da Produção Empírica 

81 

saúde, onde se encontrava descrito a sua situação de sanidade. Adianta ainda que 

não se encontravam tão expostas e a vigilância permanente das autoridades evitava 

que fossem vítimas de actos de violência e descriminação: 

 

“(…) já trabalhei fora, na Suíça, onde a prostituição é legalizada. Lá a nossa 

identificação não é passaporte, não é bilhete de identidade, é um cartão de saúde 

que diz se a mulher tem Infecções Sexualmente Transmissíveis ou infecção. Eu acho 

que a legalização seria mesmo a única opção aqui.” (E.2) 

 

Referiu ainda que apesar de andarem na rua a „angariar‟ clientes, trabalhavam 

em cabines que estavam preparadas com preservativos e lavatórios para fazerem a 

sua higiene íntima. Contavam com a visita frequente de médicos que controlavam a 

sua saúde. Adiantou também que as pessoas que não se encontravam em perfeito 

estado de saúde eram impedidas de exercerem a prática na rua, mas podiam exercer 

em casas com mais controlo ainda:  

 

“A gente lá não fica tão exposta. E temos uma segurança um controlo total. A 

polícia está sempre a parar a cada 5 minutos e a pedir a identificação, que é o 

cartão de saúde que diz tudo.” (E.2) 

 

“(…) [Na Suíça] eles vão tirando [as mulheres doentes da rua e], põe em casas que 

são mais controláveis a nível do preservativo (…) Tem um controlo maior em cima 

delas.” (E.2) 

 

Defende por isso a legalização, pois na sua opinião só esta traria controlo 

sanitário e diminuía a descriminação e violência de que são alvo:  

 

“Eu acho que a legalização seria mesmo a única maneira das pessoas usarem o 

preservativo.” (E.2) 
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“[a legalização] acho que abria mais a mente das pessoas; as pessoas começariam 

a olhar de outra maneira.” (E.2) 

São muitas as necessidades sentidas por parte de quem exerce prostituição de 

rua.  

No que se refere a produtos, as participantes do focus group apontaram 

alguns que deveriam ser distribuídos pelas equipas de terreno juntamente com os 

preservativos e que, preveniriam alguns dos riscos que correm. Devido aos 

diferentes tipos de sexo praticados, o Betadine e elixires bocais são dois bens 

apontados como necessários: 

 

“Nós não precisamos só de preservativos, precisamos de Betadine para lavagens 

vaginais… de muita coisa! (…) Nós temos de comprar se queremos usar isso 

tudo…” (K2, p.2) 

 

“(…) [distribuição de] desinfectante para a boca, porque a gente usa a boca e a 

vagina! (…)” (K2, p.2) 

 

“(…) As instituições que vem aqui deveriam ser um pouco mais acessíveis e trazer 

mais qualidade de prevenção e de informação.” (K2, p.7) 

 

Defendem a diversidade e qualidade de produtos distribuídos, assim como 

mais informação sobre prevenção/redução de riscos. 

Alegaram que a legalização lhes traria mais benefícios ao nível de saúde e 

segurança em todos níveis. Dizem que um controlo sanitário lhes iria permitir 

melhores acessos de saúde, mais informação e também iria permitir o apoio a 

pessoas que se encontram infectadas com o flagelo que é a SIDA, ajudando-as a sair 

da prostituição de rua: 

 

“Existir uma carrinha com controlo sobre o assunto e retirar essas mulheres da rua! 

Um controlo sanitário!” (K2, p.5) 
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“Eu acho [que a legalização trazia] (…) mais informação e mais tudo socialmente 

(…) há muita falta de reconhecimento perante a nossa situação” (K2, p.7) 

 

Advogam, tal como a primeira entrevistada, que a existência de casas 

especializadas para o exercício destas práticas, seria uma solução viável.  

Para pessoas com a idade avançada (como no caso delas) pedem apoios que 

lhes permitam abandonar o exercício da prostituição de vez. 

Os contactos feitos durante a investigação de terreno vieram ao encontro do 

que as entrevistadas e as participantes do focus group referiram como sendo 

possíveis estratégias de prevenção/redução de riscos na prostituição de rua. 

A legalização foi algumas vezes referida como sendo a solução mais viável.  

Uma vez reconhecida legalmente, existiriam mais garantias de protecção social, 

melhor acesso à saúde, uma maior segurança a nível policial, um melhor futuro no 

que concerne a pensões e reformas, e um maior controlo sanitário: 

 

“[A FF] refere que trabalha há muitos anos na prostituição e que a legalização era 

fundamental para uma maior protecção social e de segurança na rua já que são 

muitas vezes vítimas de mal tratos. Disse ainda que o facto de serem legalizadas 

permitiria um maior controlo sanitário e as mulheres poderiam ser ajudadas se 

estivessem doentes e não estarem nas ruas a transmitir doenças aos homens que a 

elas recorrem e que não querem utilizar preservativo.” (N.T.8) 

 

O controlo sanitário foi visto como sendo uma solução vantajosa, assim como 

o uso de um cartão de saúde que permite a identificação de pessoas que exercem 

prostituição. 

  Foram ainda apontadas como solução, a variedade e qualidade dos produtos 

distribuídos pelas equipas de rua.  

 

“(…) ela referiu que para quem atende os clientes no carro é fundamental ter 

toalhetes, pois não atende somente um homem por noite mas vários e necessita ter 

algum cuidado com a sua higiene íntima.” (Ñ.T.15) 
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Sendo que as pessoas que exercem prostituição variam entre mulheres, 

homens e travestis, coloca-se a questão de necessidades específicas sentidas por 

cada um dos diferentes grupos. A observação de terreno mostrou-se insuficiente para 

retirar conclusões a esse nível; no entanto, uma das pessoas travestis que 

encontramos numa das saídas referiu que as necessidades que sentiam em termos de 

apoio eram as mesmas que as necessidades sentidas pelas mulheres: 

 

“Foi então que a questionei quanto às necessidades dos travestis que trabalham na 

rua, principalmente quanto ao apoio sanitário que recebem e se este é igual às 

mulheres que exercem também prostituição ou se considera que deveriam ter outro 

tipo de apoio no que concerne há saúde. Respondeu-me que sim (…)” (N.T.7) 

 

 De forma sucinta, pode-se concluir que são apontadas as seguintes 

necessidades: a falta de informação adequada que leva muitas vezes a 

comportamentos de risco como a substituição da esponja vaginal no período 

menstrual, assim como falta de conhecimentos sobre DST‟s; a ausência de apoio 

médico ou mesmo apoio inadequado prestado a algumas das PEP‟s, sendo que o 

principal motivo do primeiro facto é a condição ilegal da pessoa no país e, do 

segundo, não revelarem ao médico as condições e características do trabalho que 

exercem; a não utilização correcta (inclusive a utilização do mesmo preservativo 

quando se pratica mais do que um tipo de sexo consecutivo com o mesmo cliente) 

ou mesmo a não utilização do preservativo, sendo este facto associado ao consumo 

de estupefacientes; falta de variedade de preservativos distribuídos pelas equipas no 

terreno; falta de higiene, nomeadamente higiene íntima, umas vezes por 

desconhecimento de que é uma arma fundamental de prevenção, outras vezes por 

não existirem posses financeiras que lhes permitam aceder aos produtos; o consumo 

de álcool ou estupefacientes como forma de suportar a vida na rua e a exposição 

permanente inerente à profissão; a prática da actividade até ao término da gravidez.  

Assim, face a estas carências, são apontadas entre outras estratégias viáveis, a 

diversidade e qualidade de bens distribuídos, nomeadamente mais variedade de 
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preservativos, toalhetes de higiene íntima, desinfectantes e elixires (com o 

acompanhamento de pasta de dentes já distribuído actualmente). 

A legalização da actividade é também apontada pelas participantes como 

sendo uma estratégia viável e capaz de colmatar todas as lacunas apontadas, tanto do 

ponto de vista da saúde, como do ponto de vista social. A associação das actividades 

prostitutivas ao consumo de drogas ou mesmo ao facto de se encarar esta como 

sendo uma actividade moralmente incorrecta, leva a que as PEP‟s sejam 

caracterizadas pelo ponto de vista da vida marginal. Esta construção social, 

acrescida de um vácuo legislativo, faz despoletar muitas vezes, actos de violência e 

descriminação. O reconhecimento legal da actividade, segundo as participantes, 

traria muitas vantagens, permitindo não só a construção de uma nova visão da 

prostituição, como a possibilidade de pagamentos fiscais e sociais que mais tarde 

lhes permitiria aceder aos mesmos apoios prestados actualmente a outros 

trabalhadores. 
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Nota conclusiva 

Primeiramente quero salvaguardar que não se pretende de forma alguma com 

esta dissertação esgotar o tema abordado, tal como não se pretende contribuir para 

uma visão redutora do mundo da prostituição. Pretende-se sim, fazer ressaltar a 

importância de um processo que se mostrou formativo e simultaneamente formador, 

com repercussões positivas tanto no meu desenvolvimento profissional e pessoal, 

como no das participantes, assim como, alcançar o benefício comum a todas nós: 

divulgar os resultados da avaliação efectuada pelas PEP‟s aos dispositivos correntes 

de promoção se saúde e sexo seguro. Parte deste já foi cumprido dada a 

participação/comunicação na quinta Conferência Latina sobre redução de riscos, no 

entanto, depois de finalizado, este trabalho será divulgado entre as instituições de 

apoio que não estiveram presentes na referida conferência. 

Grande parte dos profissionais do sexo não aspira piedade, mas requer direitos; 

só é possível compreender a indústria do sexo utilizando o conceito de realidades 

múltiplas, pois esta não é uma realidade uniforme e monolítica (Lopes, 2006). 

Caracterizar as pessoas que se prostituem como vítimas é partir do princípio que, 

todas elas se encontram numa situação de escravatura, de exploração ou até mesmo 

que se prostituem por falta de opção. O tráfico de mulheres para fins de exploração 

sexual é tão real como o proxenetismo, que até é punido por lei, assim como é real a 

existência de pessoas sócio-económicamente desfavorecidas a trabalhar na indústria 

do sexo. No entanto este é o lado extremo desta indústria que levanta questões 

complexas e pertinentes tanto do ponto de vista social como jurídico, não tendo sido 
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estas analisadas na presente investigação. Mas este trabalho debruça-se sobre um 

outro lado; o lado das pessoas que encaram a prostituição como a sua profissão, das 

que a consideram um complemento económico, das que a consideram apenas um 

«biscate» (Lopes, 2006) e querem ver legitimados os seus direitos laborais e cívicos, 

assim como o reconhecimento do seu trabalho. 

Este trabalho colaborativo foi concebido como um princípio e um fim 

privilegiado de reflexividade social sobre a problemática da saúde na prostituição de 

rua e, conjectura a divulgação das necessidades apontadas por estas, a fim de se 

iniciar o processo de devolução do direito à saúde, a locais de trabalho limpos e 

seguros, à (in)formação, à legalização e reconhecimento da prostituição enquanto 

trabalho com direitos e deveres, à punição no combate ao tráfico, à violência, à 

exploração e escravatura sexual e, o direito à cidadania participativa, de forma a 

eliminar a estigmatização e descriminação de que os trabalhadores sexuais são alvo. 

É também com base nestes pressupostos que o Sindicato International Union 

of Sex Workers (IUSW) fundado em Londres actua. Este grupo, constituído por 

profissionais do sexo, surgiu como forma de luta de um sector de trabalho que quer 

ser reconhecido e ver os seus direitos garantidos como qualquer outro sector laboral. 

Existem várias organizações de profissionais do sexo que, apesar de partilharem 

objectivos têm estilos de activismo diferentes. Em Portugal já surgiram tentativas 

para criar um sindicato/ associação profissional, no entanto, o enquadramento legal 

actual do país coloca a prostituição num vácuo legislativo, não sendo reconhecida 

como um trabalho. A formação de um movimento/sindicato poder-se-á constituir 

como um veículo a partir do qual as PEP‟s poderão reclamar direitos e expor 

necessidades. 

Com a divulgação dos resultados obtidos nesta investigação pelas entidades de 

saúde pública e instituições que prestam apoio às PEP‟s, pretende-se que, se 

(re)estruturem as estratégias de intervenção actuais que visam promover a saúde 

(entendendo-se sempre saúde como um estado de bem-estar físico, social e mental) 

neste contexto, ressalvando sempre a ideia de que se a educação é um processo 

contínuo, dinâmico e permanente, a Promoção para a Saúde também o é.  
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É necessário que os projectos de intervenção tenham como objectivo criar 

oportunidades de aprendizagem que visem capacitar as pessoas a exercer um 

controlo sobre a sua própria saúde e a saber onde e como chegar aos recursos de 

saúde disponíveis, sublinhando mais uma vez que, dar poder ao indivíduo não é 

atribuir-lhe toda a responsabilidade. 

O culminar desta fase de investigação pode ter trazido consigo a sensação de 

que, para trás ficam questões por explorar. No entanto, encare-se como uma 

alavanca, que poderá fazer emergir outras propostas, ainda que implicitamente, quer 

para futuras investigações, quer para novos projectos de intervenção, pois este é um 

contexto que tem muito por explorar. Um exemplo disso mesmo é o facto desta 

intervenção contar apenas com a participação de mulheres, no entanto, o grupo da 

prostituição enquadra em si mais dois subgrupos – prostituição masculina e travesti 

– o que nos faz pensar se as estratégias apontadas por este subgrupo serão as mais 

eficazes para os restantes subgrupos. 

As participantes apontaram as estratégias que lhes pareceram mais viáveis e 

coerentes na resolução dos problemas que sentem, comprovando assim que, se um 

trabalho for verdadeiramente colaborativo pode com certeza instaurar com mais 

força o desenvolvimento de um determinado contexto.  
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