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Mulher da vida, minha irmã
Cora Coralina
De todos os tempos.
De todos os povos.
De todas as latitudes.
Ela vem do fundo imemorial das idades e
carrega a carga pesada dos mais
torpes sinônimos,
apelidos e apodos:
Mulher da zona,
Mulher da rua,
Mulher perdida,
Mulher à-toa.
Mulher da Vida, minha irmã.
Pisadas, espezinhadas, ameaçadas.
Desprotegidas e exploradas.
Ignoradas da Lei, da Justiça e do Direito.
Necessárias fisiologicamente.
Indestrutíveis.
Sobreviventes.
Possuídas e infamadas sempre por
aqueles que um dia as lançaram na vida.
Marcadas. Contaminadas,
Escorchadas. Discriminadas.
Nenhum direito lhes assiste.
Nenhum estatuto ou norma as protege.
Sobrevivem como erva cativa dos caminhos,
pisadas, maltratadas e renascidas.
Flor sombria, sementeira espinhal
gerada nos viveiros da miséria, da
pobreza e do abandono,
enraizada em todos os quadrantes da Terra.
Um dia, numa cidade longínqua, essa
mulher corria perseguida pelos homens que
a tinham maculado. Aflita, ouvindo o
tropel dos perseguidores e o sibilo das pedras,
ela encontrou-se com a Justiça.
Mulher da Vida, minha irmã.
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RESUMO

O presente trabalho pretende problematizar as representações acerca das
profissionais do sexo, em Joinville, especialmente a partir da análise dos discursos
jornalísticos no período entre 1990 e 2010. Além disso, tem a intenção de analisar
práticas cotidianas com base nas narrativas orais de mulheres que trabalham nesse ramo.
Por meio da análise do discurso jornalístico do jornal A Notícia, tal pesquisa examina as
relações de discriminação, violência e vivência dos profissionais do sexo (prostituta –
garota de programa) que trabalham na cidade, observando aqueles discursos os quais
preconizam a cidade da ordem no contraponto da prática que se espraia e cada vez mais
se diversifica na oferta do mercado do sexo. Ainda, pretende discutir as implicações
legais ligados à prática da prostituição, e os discursos de teóricas feministas que
analisam sob pontos de vistas dicotômicos a prostituição, além de escândalos
prostitucionais envolvendo representantes do poder público. As análises terão como
aporte as teorias que permeiam as relações de gênero, os discursos e as representações,
tendo claro que as mudanças rápidas no Tempo Presente incidiram e incidem sobre
comportamentos, e sobre as práticas prostitucionais vividas na contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE: Relações de gênero, prostituição, imprensa, representações,
discursos, História Tempo Presente.
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ABSTRACT

This paper aims to discuss the representations of the sex workers in Joinville,
especially from the analysis of journalistic discourse in the period between 1990 and
2007, and analyze daily practices from oral narratives of women working in this
field. Through the analysis of journalistic discourse of the newspaper The News,
analyzes the relationships of discrimination, violence and the experience of sex workers
working in the city, watching those speeches calling for the city in order to
counterbalance the practice spreads and increasingly diversifies the supply of the sex
trade.Still, discusses the legal implications linked to prostitution, and the discourse of
feminist theorists who analyze dichotomous viewpoints on prostitution, as well as
scandals involving prostitucionais government representatives. The analysis will have
input as the theories that underlie gender relations, discourses and representations, and
made clear that the rapid changes in the Present Tense and concern focused on
behaviors,

and

the

practices

prostitucionais

lived

in

contemporary times.

KEYWORDS: Gender relations, prostitution, media, representations, discourses,
History of the Present.
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Introdução
Nunca me deitei com mulher alguma sem pagar, e as poucas que não eram do
ofício convenci pela razão ou pela força que recebessem o dinheiro nem que
fosse para jogar no lixo.1

Messalina era feita de uma melena loura, corpo delgado e de um inebriante
poder de sedução. De família aristocrática e politicamente influente, foi ‗negociada‘ na
tenra idade para contrair matrimônio com o quase senil Imperador Cláudio. Assim
fizeram de Valéria Messalina, a imperatriz da Cidade Eterna. Depois, a História a
condenou como sendo licenciosa, cruel, promíscua, adúltera e imoral; a que abdicou dos
cuidados do piedoso Imperador para deleitar-se nos braços do amante Caio Sílio,
culpabilizada por separá-lo da esposa e dos filhos. Seguindo a narrativa, os amantes
tramaram secretamente o assassinato do Imperador para tomar o poder do Estado. Com
a conspiração descoberta, ambos receberam a pena capital.
A história narrada acima remonta o auge do Império Romano. E o que isso tem e
ver com as tramas do poder na contemporaneidade? Lá, com a envoltura de amantes e
amores, conspirava-se contra maridos ou esposas. Hoje, há outras formas de ‗negócios‘
que se dão em alcovas, como também nas casas onde o comércio do sexo existe, quer de
forma explícita, como nas wisquerias, ou implícita, como nas casas de massagem. De
qualquer que seja a forma, só podemos falar em prostituição se o trabalho sexual for
pago, evidenciando um tipo de comércio. Dentre os dez Mandamentos da Prostituta, o
oitavo diz ―Cobrarás‖, pois ―dentro da zona, jamais poderás receber um cliente sem que
ele pague por seus serviços‖.2
Com o desejo de descortinar algumas das facetas do mercado do sexo em
Joinville, Santa Catarina, proponho-me a analisar a prostituição na perspectiva de sua
associação com a história da cidade, com o seu desenvolvimento e com as políticas que
rondavam e ainda rondam, invariavelmente, tal tema. Michel Foucault alertou-nos que
as práticas discursivas mais obscuras são as que desejaram o controle dos
comportamentos, e dentre elas, está a sexualidade, sobre a qual a política, ou as esferas
1

MARQUES, Gabriel Garcia. Memória de minhas putas tristes. Tradução Eric Nepomuceno. 6. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 16
2
LEITE, Gabriela. Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2009. p. 104.
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da produção de leis e suas técnicas discursivas têm se esmerado. Seus argumentos
mostram que, a partir do século XVII, a sexualidade foi ―cuidadosamente encerrada‖ ao
ambiente familiar, e ―[...] o decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das
palavras limpa os discursos‖.3 Desde esse momento, na história ocidental, todos/as
aqueles/as que não se adequassem às normatizações seriam vistos como desajustados na
sociedade, passariam a ser alvo dos discursos na tentativa de morigerar as pessoas de
acordo com os novos padrões de conduta burguesa.
Este trabalho busca, portanto, analisar as representações acerca da cidade de
Joinville, interpretando fontes documentais que a mostram como uma cidade ordeira,
rica e disciplinada, propagadas por discursos fundadores e corroboradas pelos discursos
da mídia e de poderes públicos, no contraponto de outra cidade onde aparecem
forasteiros/imigrantes os quais chegaram à Joinville na segunda metade do século XX,
buscando melhores condições de vida, num momento em que a cidade crescia
vertiginosamente. Tais análises apontam e problematizam esse contexto na perspectiva
do mercado do sexo, observando esses discursos acerca das profissionais do sexo que
atuaram e atuam no mercado de prostituição em Joinville. Observam, ainda, repressões
e punições para com essas profissionais, vistas como fomentadoras da desordem, bem
como as estratégias e o marketing utilizado pelos estabelecimentos de prostituição de
Joinville, no intuito de incitar esse mercado.
Quando migrei há dez anos para Joinville, com o propósito de cursar licenciatura
em história, não conhecia muito bem a cidade, havia a visitado apenas duas vezes. Já
estabelecido, um semestre antes do início das aulas, mantive contato com pessoas de
diversas classes sociais, mas os discursos dos moradores, a respeito da cidade, em
muitos aspectos se relacionavam com os discursos do ex-prefeito de Joinville, Luis
Henrique da Silveira, que normalmente

Em seu discurso, o prefeito Luiz Henrique da Silveira comparou Joinville
com alguns municípios catarinenses. Falou das favelas, escolas, moradias e
hospitais. "Joinville não tem favela. É o município que mais arrecada no
Estado, mas a maior parte não fica aqui", ressaltou. "Florianópolis possui sete
hospitais. Sabe quantos o município administra? Nenhum. Joinville
administrava quatro", comparou. "Vamos fazer novas parcerias, temos o
compromisso de resolver os problemas comuns. A prefeitura e o governo do
Estado", acentuou.4
3

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Tradução Maria Thareza da
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 2003. p.10.
4
AYRES, Aurora. Festa marca a entrega de 258 lotes a população. A Notícia. Joinville. AN Cidade. 08
mar. 1999.
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Ainda conhecendo a cidade, por meio do senso comum, inúmeros ufanistas
gabavam-se pelo forte apego que os joinvilenses tinham ao trabalho, pelas indústrias,
por Joinville ser conhecida como cidade das flores, da dança, dos príncipes.
Vangloriavam-se pela cidade possuir uma das melhores redes públicas municipais de
ensino do país, por ser ordeira, e também por não haver muitos problemas sociais, e que
os poucos que havia foram causados pelos imigrantes, no período de explosão
demográfica da cidade, e ainda assim, dependendo do narrador, culpava os paranaenses
pobres que aqui ―invadiram‖. Outros ainda salientavam que, diferentemente de outros
lugares, como a capital, Florianópolis, 5 aqui, as pessoas não eram propensas às farras
noturnas, devido às responsabilidades trabalhistas.
Com o ingresso na universidade, novos discursos acerca da cidade causaram-me,
a princípio, estranhamento. Mas no decorrer dos anos de estudo e andanças pela
periferia de Joinville, os discursos dos habitantes mais ‗otimistas‘, diria, foram aos
poucos se desnudando.
Com outro olhar, já perturbado pelas leituras e críticas dos professores e colegas,
comecei a sentir na pele por que o joinvilense é tão apegado ao trabalho. Compreendi
que as horas extras na empresa, onde eu trabalhava, eram de fundamental importância
para o orçamento mensal, já que os salários não são tão bons assim, mesmo para um
universitário solteiro, quiçá um/a chefe de família que labuta em uma fábrica para
sustentar seu lar. Ao mesmo tempo, descobri em Marilena Chauí os mitos fundadores,
com Foucault as artimanhas do poder e dos discursos, com Deleuze os mecanismos de
controle. As críticas e a curiosidade começavam a despertar ainda mais o interesse em
desvendar certas afirmações que eram (e são) constantes no senso comum como a
―estória‖ das favelas a qual o próprio ex-prefeito, Luis Henrique da Silveira,
constantemente mencionava. Descobri, então, que a Organização das Nações Unidas,
entre outros atributos, caracteriza como favela, sobretudo, as ocupações ilegais, ou seja,
sem registro de posse. Durante a gestão de Luis Henrique, as áreas ocupadas em
diferentes locais da cidade, e períodos, foram sendo aos poucos averbadas pela
prefeitura,6 entretanto, os problemas de infraestrutura básica, em muitos lugares, ainda
hoje permanecem, como em determinados pontos da Vila Paranaense, Jardim Paraíso,
Jativoca, Morro do Meio, Juquiá, entre outros.

5

Essa analogia, antagonizando Joinville de Florianópolis, é constantemente utilizada, mesmo por muitos
profissionais da mídia joinvilense.
6
HABITAÇÃO legaliza lotes ocupados no mangue. A Notícia. Joinville. 26 mar. 1999.
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Outra questão que repentinamente despertou meu interesse foi quando em 2004,
dezenas de notícias começaram a surgir com a descoberta do ―caso do bordel‖, no qual
o comandante geral da polícia militar do Estado de Santa Catarina fora flagrado em um
dos prostíbulos mais ―misteriosos‖ de Joinville, o da Marlene Rica. Dos meus
conhecidos, nenhum havia frequentado aquela casa, devido aos mecanismos existentes
para lá entrarem. A partir desse evento, comecei a pesquisar sobre a prática da
prostituição em Joinville e descobri que, mesmo com todo o discurso de cidade ordeira,
há um imenso mercado do sexo que aglutina centenas de pessoas e movimenta uma
economia significativa na cidade, mas quase nada encontrei relacionado ao tema na
historiografia local. Nesse sentido, muitas perguntas começaram a surgir, algumas, creio
ter respondido, outras sei que não.
Vale explicar que em Joinville temos duas casas das Marlenes uma Rica como já
frisamos acima, destinado às classes mais abastadas e outra, a da Marlene Pobre, 7 que
até pouco tempo atrás atendia preferencialmente, pelos valores, classe popular e média,
mas atualmente o negócio da Marlene Pobre prosperou, tanto que se distanciou do
atendimento preferencial das classes populares. 8
Considerando o objetivo desta pesquisa é que ela se insere nas questões caras a
História do Tempo Presente, porque os sujeitos de nossas análises e mesmo os
processos sociais, aqui problematizados, são vivenciados por nós, e por estarem
inseridos nessa mesma temporalidade, ainda não sabemos seus desdobramentos
posteriores. Ouvir, discutir e indagar tais sujeitos constituem um risco o qual faz com
que o historiador do Tempo Presente deva ter um cuidado redobrado ao decantar as suas
preciosas fontes. Fato é que, como salienta Raquel Glezer, ―é nas angústias e
necessidades da sociedade que o historiador encontra o elemento inicial de seu trabalho
– as suas hipóteses orientadoras‖.9 Então, a presença dos sujeitos envolvidos nessas
análises constituiu uma peça fundamental de legitimidade da História do Tempo
Presente, já que há o entrelaçamento entre o historiador e suas testemunhas. Embora,
como sublinha Robert Frank, ―o depoimento oral não constitui necessariamente uma
prova, mas pode ser uma boa contribuição para a busca da prova ou das provas‖, 10 pois
7

Por diversas vezes tentei entrevistar tais personagens, mas sem sucesso.
Ver discussão no capítulo III sobre a whisqueria Marlene, Muito Prazer de propriedade da Marlene
Pobre.
9
GLEZER, Raquel. A história do Tempo Presente In: BRUNI, José Carlos. MENNA-BARRETO, Luiz.
MARQUES, Nelson (Orgs.). Decifrando o Tempo Presente. São Paulos: Ed. UNESP, 2007. p. 24
10
FRANK, Robert. Questões para as fontes do presente. In.: CHAUVEAU, A. TÉTARD, Ph. Questões
para história do Tempo Presente. Tradução Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC , 1999. p.106
8
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somente as testemunhas oculares podem descrever os sentimentos que as fontes escritas
por vezes não explicitam. 11 Tendo em vista tais considerações, é que buscamos, por
meio de testemunhas, e também por intermédio de outras ―provas‖ documentais, sanar
as angústias, como expõem Glezer, que nos conduziram a este trabalho, perpassando
pelos inúmeros discursos os quais caracterizaram e caracterizam as prostitutas e a
prostituição

como

um ―grave problema‖

para Joinville.

Em contrapartida,

(evidenciaremos que) o contingente de casas e de pessoas que vivem da prostituição,
hoje, nesta cidade é significativa. O distanciamento temporal, tão caro às concepções
mais clássicas da história, segundo Jean-Pierre Rioux, é facilmente superado através do
exercício reflexivo do historiador que, ―descompactando sua caixa de instrumentos e
experimentando suas hipóteses de trabalho, que cria sempre, em todos os lugares e por
todo o tempo o famoso recuo‖,12 na tentativa de analisar da melhor forma possível seu
objeto de estudo.
Para explicar o título, o termo – que já se empregava para designar certas
características de Joinville –, ―cidade da ordem‖, foi trabalhado pela historiadora Iara
Andrade Costa quando analisou os movimentos de operários joinvilenses, desde a
primeira greve geral na cidade em 1917 até a promulgação da CLT em 1943. Costa
tentou articular de maneira ampla a vida do operariado de Joinville, buscando discutir
não só a opressão que os trabalhadores sofriam nas fábricas, mas também as tensões
sociais existentes no cotidiano desses sujeitos. A autora discute o termo através de
[...] textos da história local, aspectos das questões sociais joinvilenses perante
as diferentes formas de dominação capitalista e suas especificidades
socioculturais, diante de um empresariado extremamente concentrador de
riquezas, de prestígio social e de poder em nome do ―espírito empresarial e
empreendedor‖ dos joinvilenses. [...] valendo-se do lema ―dividir para
melhor controlar‖, inviabiliza a integração regional e exclui a maioria da
população. Por intermédio de uma releitura desse discurso, procura-se
demonstrar suas incoerências, trazer à tona aquilo que pretendiam negar e,
sobretudo, ressaltar os mecanismos de controle das manifestações operárias
nele contidos 13

Pensando assim, assumimos a difícil tarefa de rastrear os meandros de algumas
das construções discursivas propostas pelo jornalista e historiador mais prestigiado(r)

11

FRANK, Robert. Op. Cit.
RIOUX, Jean-Pierre. Pode-se fazer uma história do Tempo Presente?. In.: CHAUVEAU, A. TÉTARD,
Ph. Questões para história do Tempo Presente. Tradução Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC , 1999.
p.46-47
13
COSTA, Iara Andrade. A cidade da ordem: Joinville – 1917-1943. In: GUEDES, Sandra P. L. de
Camargo. (Org.) Histórias de (i)migrantes: O cotidiano de um cidade. 2º Ed. Joinville: UNIVILLE,
2005. pp.105-106
12

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

16

pelas e das elites locais, Apolinário Ternes, que conta com mais de uma dúzia de livros
sobre a cidade de Joinville. Ternes ressalta a diligência dos pioneiros e descendentes de
alemães, que em sua visão, foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da
cidade frisando que
É preciso enfatizar, contudo, que o fator decisivo para industrialização de
Joinville, especialmente a partir do fim da Segunda Grande Guerra, foi a
existência de uma cultura joinvilense voltada para o trabalho, para o risco do
empreendimento, para a certeza de que, com o trabalho e a disciplina, era
possível – como em dezenas e dezenas de casos acabou sendo provocado –
alcançar a independência econômica e a própria realização
profissional/pessoal.14

Esta visão é facilmente contestada, pois os empresários podem ter sido
arrojados, porém a riqueza de Joinville, ou de qualquer outra cidade, é desenvolvida no
chão da fábrica, na lavoura e não tão somente atrás de mesas de escritório, aplicando as
teorias da administração científica modernizadas desde Taylor, no século passado.
Joinville está localizada na região Nordeste de Santa Catarina, sendo a maior
cidade do Estado e também a mais rica, tem sua fundação ligada a vinda dos primeiros
colonizadores germânicos em 1851, fruto da conjuntura mundial, sobretudo na
Alemanha que passava pelo processo de Unificação territorial. Nesse momento, o Brasil
facilitava a vinda de imigrantes para o Sul do país com o objetivo de resguardar suas
fronteiras.
Iniciada a colonização, além de agricultores e agricultoras, a companhia trouxe
também pessoas ligadas a atividades industriais e profissionais liberais. Devido a isso e
à conjuntura econômica advinda do processo de beneficiamento da erva-mate nas
primeiras décadas do século XX, houve o acúmulo de riquezas necessárias à futura
industrialização que iria eclodir com força total nas décadas finais do século XX.
Tendo os anos cinquenta, do século XX, como marco inicial deste processo de
industrialização e também de modernização, Joinville cresceu de forma acentuada no
decorrer das três décadas posteriores. Entretanto, esse desenvolvimento não foi
planejado amiúde, e consigo trouxe dezenas de problemas de infraestrutura e também
sociais para a cidade, que começam a se refletir neste momento e significativamente nos
anos futuros.
Devido a esses fatores, delimitamos nosso recorte temporal compreendendo as
décadas de 1990 a 2010, haja vista que é no espaço desse período que Joinville

14

TERNES, Apolinário. História econômica de Joinville. Joinville: Meyer, 1996. p.164
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consolida-se como maior cidade do Estado em termos demográficos e econômicos,
utilizando esse slogan para propagandas públicas e privadas. É nesse período que
também o mercado do sexo cresce significativamente, tornando-se mais visível e
assunto constante nas páginas dos jornais, sobretudo nas colunas policiais.
Com o inchaço urbano, logo surgem nos discursos da imprensa e de muitos
políticos, ou seja, os culpados pela situação precária que a cidade começava a enfrentar.
Segundo esses discursos, os outros, os de fora, os imigrantes, que sem recursos vieram
se instalar em Joinville, impulsionaram os problemas de infraestrutura básica
amplamente sentida pelos joinvilenses. Tal processo vai se desdobrar pela falta de
moradia que acarreta inúmeras ocupações consideradas ilegais, pelos problemas de
distribuição de água na maior parte da periferia, de leitos hospitalares, pela
pavimentação asfáltica de muitas ruas, e também pela própria sobrecarga no excedente
de mão-de-obra. Essa conjuntura gerou desemprego e mais problemas sociais, como
assaltos, assassinatos, arrombamentos, roubos, mendicância, prostituição, entre outros,
que levou inclusive o poder público a promover uma campanha de volta às origens.15
Iniciam-se também campanhas no sentido de repelir novos moradores e, com
essa intenção, a Prefeitura articula o Centro de Apoio ao Migrante 16, sob a gerência da
Secretaria de Desenvolvimento Comunitário a qual tinha a ―finalidade de conscientizar
os cidadãos que desembarcarem na rodoviária, que a cidade não tem condições de
oferecer oportunidades profissionais a todos, já que muitos deixam seus municípios sem
qualificação definida e muitas vezes em situações precárias‖. 17 E as caravanas de
pessoas que chegavam, por vezes, tinham suas passagens patrocinadas pelo poder
público para se dirigir a outros municípios. 18
A principal fonte documental que permeou essa pesquisa foram os jornais em
circulação na cidade de Joinville, sobretudo o Jornal A Notícia, por ser o de maior
15

COSTA, Iara Andrade.Teatro de memória: ocultando conflitos/produzindo imagens em Joinville. In:
RAMPILELLI, Waldir José. História e poder: A reprodução das elites em Santa Catarina. Florianópolis:
Insular, 2003. pp. 49-80.
16
Entrei em contato com vários departamentos do poder municipal, entre eles, a Secretaria do Bem-Estar
Social onde um representante diz não haver nenhuma fonte escrita acerca das ações deste extinto
departamento devido às remodelações estruturais, mas se lembrou dela como uma espécie de ―albergue‖
que ficava próxima a estação ferroviária de Joinville.
17
MIGRAÇÃO é pesquisada no terminal. A Notícia. Joinville, 23 fev. 1991. Sobre o assunto Ver:
GUEDES, Sandra P. L. de Camargo. FINDLEI. Eleide. Hospital público é assim mesmo!
Representações sociais sobre um hospital público no fim do século XX. Joinville: UNIVILLE, 2003.
18
A Notícia do dia 20 de março de 1991 sublinha que 50 migrantes ciganos, vindos de Belo Horizonte,
MG, com intenção de se estabelecerem em Joinville foram interceptados no terminal rodoviário e
enviados a São Bento do Sul, explicando a impossibilidade de estabelecimento daqueles na cidade,
devido ao fato de não terem nem trabalho nem residência fixa no município. A Notícia. Joinville, 20 mar.
1991. p.5
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abrangência em termos de leitores. Em circulação desde 1923, o Jornal A Notícia passou
por várias fases. Fundado por Aurino Soares, natural de Palmas, no Estado do Paraná,
migrou para Joinville, em 1921, e dois anos depois inaugurava o Jornal. 19 Inicialmente o
jornal era um semanário, mas a partir de 1930 começou a ser editado todos os dias. Com
a morte de Aurino Soares, em 1944, que não tinha filhos ou quaisquer outros
sucessores, a impressão do jornal foi interrompida por quase dois anos, até que ele
voltou a circular, após ser adquirido por Antônio Ramos Alvim e Aderbal Ramos da
Silva.20 De 1956 a 1978, o Jornal A Notícia passou às mãos de cerca de 150 acionistas,
destacando-se a figura de Helmut Fallgatter, que fora prefeito da cidade entre 1961 a
1965. Posteriormente foi eleito para dirigir o jornal o professor Moacir Thomazi, 21 que
ficou à frente do diário até este ser vendido ao Grupo RBS, em agosto de 2006. 22
Os jornais são edifícios da construção discursiva de nosso mundo, que além de
nos informar, formatam e modelam boa parte da opinião pública. Os mesmos veículos
que publicam os anúncios de sexo num dado espaço e momento, em outros,
criminalizam as prostitutas. Na análise de Tania Deluca, ―é importante estar alerta para
os aspectos que envolvem a materialidade dos impressos e seus suportes, que nada tem
de natural‖.23 Michel de Certeau também chama a atenção para importância assumida
pela ―imprensa‖ no mundo ocidental desde o século XVI. A partir daí,

[...] a prática escriturística assumiu valor mítico [...] reorganizando aos
poucos todos os domínios por onde se estendia a ambição ocidental de fazer
sua história e, assim, fazer história. Entendo por mito um discurso
fragmentado que se articula sobre as práticas heterogêneas de uma sociedade
e que as articula simbolicamente. No Ocidente moderno, não há mais um
discurso recebido que desempenhe esse papel, mas um movimento que é uma
prática: escrever.24

A nós, historiadores, as escritas, dentre inúmeras outras fontes documentais, são
particularmente cruciais para a interpretação do mundo, e também transmitem pela
narrativa aos leitores as análises que resultam da investigação histórica.

19

TERNES, Apolinário. A Notícia 1923-2003: jornalismo e história. Joinville: Letrad‘água, 2003.
Idem.
21
Id.
22
Devido a essa transição de proprietários, o jornal A Notícia me informou ser impossível obter as
tiragem antes de 2006, atualmente ela está em torno de 25 mil exemplares dia.
23
DELUCA, Tania Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi.
(Org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2006. p.132
24
CERTEAU, Michel. A Invenção do cotidiano 1. Artes de Fazer. Tradução Ephraim Ferreira Alves. 4.
ed. Petrópolis: Vozes, 1994. p.224
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Tecendo as letras como se fossem fios – de Ariadne – compomos uma faceta da
história em minúsculos pedaços, como o que pretende Certeau. Seriam as palavras uma
forma ímpar de representar as elaborações de uma determinada época, e como um
mapa, nos guiam pelos meandros do tempo no qual buscamos a impossível tarefa de
apreendê-lo. Entretanto, podemos esboçá-lo, para que o leitor possa viajar pelas esferas
do tempo, ainda que o tempo morto seja
[...] algo que nunca poderemos possuir. Porque quando percebemos o que
aconteceu, os fatos já estão inacessíveis para nós: não podemos revivê-los,
recuperá-los, ou retornar no tempo como em um experimento de laboratório
ou simulação de computador. Só podemos representá-lo.25

O mercado gráfico no Brasil não é tão amplo quanto em outros países de maior
potencial econômico e social, devemos lembrar que os jornais e revistas são
mercadorias, e somente prosperam se observadas as premissas capitalistas de
comercialização. Sendo assim, os jornais têm sim um público-alvo e uma agenda a ser
cumprida. As populações menos abastadas não compõem o montante principal de
consumidores, mas sim, as classes média e alta. Certamente os meios de comunicação
não têm a intenção de desagradar os leitores assíduos, isso também acontece em
Joinville, visto que, algumas vezes o discurso do jornal A Notícia não se abstém de
alguns assuntos, a exemplo do que iremos tratar, ou seja, é a prostituição na cidade de
Joinville. Tomando uma posição um tanto quanto discriminatória ao caracterizar a
prostituição como um ―problema‖, 26 edificando-se através da sociedade para reafirmar
isso, o jornal descreve que o mesmo ―irrita moradores das redondezas, em sua maior
parte pessoas idosas de famílias tradicionais‖ 27 do centro da cidade.
Podemos concluir também que as palavras são uma das formas de representar
simbolicamente o vivido, ―produzindo assim usos e significações diferenciadas‖,28
então, é importante observar que elas possuem uma ―intenção de verdade‖, 29 e quando
são expostas em jornais, tornam-se mais fidedignas ainda ao leitor desavisado. Tendo
isso em vista, tentarei conhecer algumas representações suscitadas pela imprensa escrita

25

GADDIS, John Lewis. Paisagens da história: como os historiadores mapeiam o passado. Tradução
Marisa Rocha Motta. Rio de Janeiro: Campus, 2003. p.17
26
PETERSON, Hale. Prostituição à luz do dia preocupa Joinville. A Notícia, Joinville, 18 mar. 1998.
27
Idem.
28
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados [online]. 1991, vol.5, n.11,
pp. 173-191. p.178
29
CHARTIER, Roger. A história hoje: dúvidas, desafios, propostas. Estudos Históricos. Rio de Janeiro:
v.7. n.13, 1994.
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de Joinville – sobretudo no jornal A Notícia – acerca da prática da prostituição no
período recente de sua história.
Utilizando dispositivos discursivos – que se intensificam no ano de 1998 por
meio da imprensa escrita – e mesmo coercivos, é que há tempos aqui, como em outros
tantos lugares, as prostitutas são discriminadas, lembrando que os discursos são uma
representação do imaginário elaborado sobre um determinado tema. Com relação a isso,
Roger Chartier sinaliza para que se tenha mais atenção aos perigos da representação se
transformar em ―instrumento que produz constrangimento interiorizado‖, 30 nesse caso,
as profissionais do sexo que atuam na cidade Joinville. Chartier ainda enfatiza, acerca
das ―representações do mundo social‖, 31 serem ―sempre determinadas pelos interesses
de grupos que as forjam‖.32 Os discursos da mídia joinvilense – e até de alguns
representantes do poder público local – acabam por construir de forma parcial, e
tendenciosa, ―as percepções do social [que] não são de forma alguma discursos neutros:
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma
autoridade à custa de outros, por eles menosprezados, a legitimar um projeto reformador
ou justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas‖.33
Partimos, então, da premissa que o jornal faz ouvir, mas faz ouvir quem bem
entende ou o que é de seu interesse, porém, é sem dúvida de muita utilidade na pesquisa
histórica. É certo, também, que essa fonte será importante no decorrer de nossas análises
e permeará os três capítulos que propomos para analisar o assunto. Tomamos aqui tal
suporte como a realidade materializada em forma de discurso que produz o
acontecimento e representa o ocorrido, perfazendo aí a prática do historiador como
lapidador, interpretando tais notícias e as comparando com outras fontes documentais.
Dentre estas outras fontes documentais, analisei atas da Câmara de Vereadores
de Joinville, 34 o Código de Posturas do município do ano de 1956,35 e o relatório de
prestação de contas da administração do prefeito Helmut Fallgater (1961-1965).36

30

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Tradução: Manuela Galhardo.
Lisboa: DIFEL; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. p.22
31
CHARTIER, Op. Cit. 1990. p.17
32
Idem.
33
Id.
34
CÂMARA de vereadores de Joinville. Divisão de secretaria setor de taquigrafia. 1ª Reunião
extraordinária. Ano legislativo 10. legislatura Realizada em 16/02/83. p.15-26. Indicação n.42/83 Acervo
Arquivo histórico de Joinville.
35
JOINVILLE. Prefeitura Municipal. Lei n. 414/56. Código de Posturas e Código de Obras. Joinville,
1956. Acervo do Arquivo Histórico de Joinville.
36
JOINVILLE, Prefeitura municipal. Prefeito Helmutt Fallgater presta conta de seus cinco anos de
administração – 1961-1965. Acervo do Arquivo Histórico de Joinville.
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Estando esses documentos sob os cuidados do Arquivo Histórico de Joinville. Com
essas fontes documentais, conseguimos analisar como os discursos do poder público,
por meio do legislativo e do executivo joinvilense, tentaram por duas vezes, em
períodos diferentes, criar em Joinville, um espaço próprio para a prática da prostituição,
no intuito de segregar essas mulheres a um único perímetro e a locais distantes das
zonas residenciais.
No itinerário seguido, fizemos uso em alguns momentos do procedimento
metodológico da história oral, salientamos que tal metodologia ―busca, pela construção
de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas,
testemunhos, versões e interpretações sobre a História em suas múltiplas dimensões:
factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais‖. 37 E tendo em vista que tal
metodologia almeja, através de certos estímulos, suscitar a rememoração do vivido pelo
entrevistado. Tal como todas as fontes históricas, esta é também fabricada de forma a
enfocar o tempo passado, pelo tempo percorrido até tempo presente.38
Neste trabalho enfocamos somente memórias individuais, mas devemos
sublinhar o postulado por Pollak quando se refere às teorias de Maurice Halbwachs.
Para quem embora a
[...] memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo,
próprio da pessoa. [...] a memória deve ser entendida também, ou sobretudo,
como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído
coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças
constantes.39

Devido ao fato de que a Memória é um campo em disputa, ou até por isso, é a
discriminação decorrente da ocupação de práticas prostitucionais, foi problemático
encontrar mulheres e homens dispostos a falar, ou rememorar, sobre a prática da
prostituição, mesmo aqueles que apenas frenquentam tais locais. Acrescenta-se a isso,
também as questões de gênero, ou seja, por eu ser homem e querer ouvir somente
mulheres. Consegui, entretanto, colher não apenas alguns depoimentos de profissionais
do sexo como também de frequentadores de casas de prostituição. As entrevistas que
constam neste trabalho foram realizadas durante o ano de 2006, quando também
desenvolvi uma pesquisa, esta, acerca das práticas cotidianas, das profissionais do sexo
de Joinville. E assim balizado pela ética profissional, todas/os as entrevistadas/os
37

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte:
Autêntica, 2006. p.15
38
DELGADO. Op. Cit.
39
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10,
1992, p. 200-212. p.201
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tiveram suas identidades preservadas, sob pseudônimos, por serem todos moradores
desta cidade e o tema ainda ser um tabu, em termos morais e também legais.
Acrescendo-se que Joinville, mesmo sendo a maior cidade do Estado, ainda possui um
caráter provinciano, no que diz respeito à prostituição.40
Para uma discussão mais ampla do assunto, durante o mês de maio, de 2010,
apliquei um questionário, em algumas casas de prostituição de Joinville. 41 Através de
propagandas em jornais e da internet é possível contabilizar em torno de 35 casas42 que
atendem as classes populares e a classe média. Porém, só obtive licença para aplicar o
questionário em 15 dessas casas. Mesmo não havendo qualquer veiculação de nomes
desses ambientes, muitos proprietários não quiseram nem mesmo discutir o assunto, e
logo me convidaram a sair de suas casas. Com tal questionário/fonte busquei
dimensionar algumas práticas das mulheres que atuam no mercado do sexo joinvilense,
bem como a média de idade de cada uma delas, número de programas, Estado civil,
consumo de entorpecentes, naturalidade, entre outros dados que apresentaremos ao
longo dos três capítulos os quais compõem esta pesquisa.
Joinville é um macro pólo industrial cidade fabril e comercial, portanto, é
interessante que se exalte e se aplique o ―controle minucioso das operações do corpo –
força e docilidade – chamado de disciplina‖43 formatando corpos submissos exercitados,
corpos dóceis, individualizados, regrados, sejam por filas, horários de entrada e saída,
uniformizados. Uma sociedade vigiada, esquadrinhada, quadriculada por olhos que tudo
veem. Cidade onde os gestos, os movimentos, mesmo o lazer são manipulados. [...]
―uma cidade com lugares lindos e natureza exuberante não tem um parque. [...]
Joinville, a mais populosa do Estado, com meio milhão de habitantes. Com grandes
áreas verdes, mas sem a infraestrutura ideal para um espaço privilegiado de
convivência‖,44 em contrapartida todas as grandes indústrias possuem espaços
recreativos para utilização de seus operários e assim os mantêm sob vigilância constante
mesmo nos dias de folga e lazer.

40

Tudo isso foi devidamente registrado com suporte K7, posteriormente transcrito e em um diário de
campo.
41
Uma cópia desse questionário consta nos anexos deste trabalho.
42
Mesmo as casas de prostituição necessitarem de um alvará de funcionamento, não obtive auxilio da
polícia civil para tal levantamento, sob a alegação de que tais estabelecimentos são ilegais, então as casas
que conseguir o endereço foram obtidas através da internet e de propagandas em Jornais, sobretudo no
Jornal Classe A.
43
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. História da violência nas prisões. Tradução Ligia M. Pondé
Vassallo. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. pp.126-127
44
STÜPP, Rodrigo. Um parque para Joinville. A Notícia, Joinville, 19 abr. 2008.
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Ainda que inúmeros cuidados tenham sido dispensados por alguns dirigentes de
Joinville, não foi possível liquidar todas as violações da moral na cidade, pois no ano de
2006 identificamos a existência de mais de sessenta estabelecimentos, caracterizados
como ambientes que favorecem a prostituição,45 sem contarmos, é claro, os
profissionais do sexo que exercem a ocupação autônoma em diversos pontos da cidade,
como nas ruas, hotéis, motéis, rodovias ou ainda aquelas que atendem a domicílio,
divulgando seus serviços normalmente nas páginas dos classificados dos jornais.
Sobre a prostituição na cidade de Joinville temos poucas pesquisas de cunho
historiográfico, destacando-se o trabalho de Dalva Maria Alves - A prostituição
feminina em Joinville 1950-196046 - no qual a autora discute através da metodologia da
história oral e da pesquisa sobre as práticas discursivas da imprensa local, como se
propagaram os estereótipos sobre as profissionais do sexo e também a tentativa de
empregar certas condutas , às mulheres (não só) de Joinville, no período de seu recorte
temporal.
Acrescentamos também dois trabalhos de iniciação científica, cuja pesquisa
objetivou mapear as estruturas organizacionais de favorecimento à prostituição, e assim,
quantificar esses locais, além de mostrar onde há um maior número de casas
oficialmente registradas, bem como a violência de gênero por parte dos discursos
jornalísticos entre período de 1976 a 2005. 47 Posteriormente realizamos estudos, e uma
breve análise do cotidiano dos profissionais do sexo desta cidade, levando-se em conta
as práticas individuais desses profissionais e suas condições sociais. 48
Outra obra historiográfica sobre a prostituição em Joinville é da historiadora Janine
Gomes da Silva que realizou um estudo sobre ―as ruas do pecado‖, na cidade,
abordando segunda metade do século XX , e a simbologia que tais lugares exerceram e
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DENARDI, Adriano. SILVA, Janine Gomes da. Perímetros do prazer: um mapeamento das casas de
prostituição de Joinville. In: Caderno de iniciação à pesquisa: Universidade da Região de Joinville.
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. — Joinville, SC : UNIVILLE, 2006. p. 489-493.
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ALVES, Dalva Maria. A Prostituição feminina em Joinville 1950-1960. Monografia (Especialização
em História e Historiografia do Brasil) Curso de Pós-Graduação em História – Universidade da Região de
Joinville, Joinville. 1996.
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DENARDI, Adriano. SILVA, Janine Gomes da. Op. Cit. 2006.
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exercem no imaginário das pessoas que conheceram tais locais, publicado
recentemente.49
Para melhor compreensão/reflexão de tal assunto, cito os diversos artigos da
antropóloga da Universidade de Campinas, Adriana Piscitelli, nos quais ela discute,
sobretudo, o tráfico internacional50 de mulheres para prostituição, os conceitos relativos
a tal ocupação, as relações de gênero e o comércio do sexo,51 além da legislação vigente
acerca do tema. Nessa mesma linha, farei uso do trabalho da antropóloga, Elisiane
Pasini, que estudou as relações sociais e econômicas existentes na Vila Mimosa, Rio de
Janeiro, uma das mais famosas e grandiosas zonas de meretrício do país. 52
Para analisar os discursos, utilizei como aporte teórico, a perspectiva de Michel
Foucault. Mas sublinho que não analisei as questões relacionadas à semiótica ou à
linguística, suscitadas pelos discursos, mas sim as representações que os mesmos
propagam com relação às profissionais do sexo, e mesmo os imigrantes que chegam à
Joinville a partir da segunda metade do século XX. Entendendo que os discursos são
construções sociais coletivas e históricas, carregadas de ideologias e fazem com que ―a
produção do discurso‖,53 seja, ―[...] ao mesmo tempo controlada, selecionada,
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função
conjurar seus poderes e perigos‖. 54 Na intenção de constituir uma ―verdade‖ para alguns
discursos que são, inevitavelmente, subjetivados por muitos ouvintes ou leitores, estes
acabam sendo influenciados por discursos, criando assim, uma concepção prévia de
determinados assuntos, em nosso caso, o da prostituição.
Foucault também caracteriza o poder como uma entidade abstrata que através de
uma disciplinarização prévia pode-se conduzir todos a tentar normatizar certas condutas
e mesmo reprimir possíveis transgressões, sem o auxílio de entidades concretas do
poder institucional, pressupondo assim condutas ajustadas ou desajustadas da ordem
vigente.
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SILVA, Janine Gomes da. Casas, esquinas e ruas ―do pecado‖: lugares de prostituição, memórias sobre
um ―discurso caminhante‖. In: PEDRO, Joana Maria. FÁVERI, Marlene de. SILVA, Janine Gomes da.
Prostituição em áreas urbanas: histórias do tempo presente. Florianópolis: UDESC, 2010.
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PISCITELLI, Adriana. Corporalidade em confronto: brasileiras na indústria do sexo na Espanha.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.22, nº 64 jun. 2007.
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PISCITELLI, Adriana. Apresentação: gênero no mercado do sexo. Cadernos Pagu. 2005, n.25 p.1314
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Começaremos o primeiro capítulo centrando nos discursos oficiais (de políticos)
e jornalísticos que buscaram edificar, em Joinville, uma imagem da cidade germânica,
ordeira, moralista e acima de tudo trabalhadora, cidade onde o trabalho não pára,55 do
progresso e riqueza (de poucos), contrastando com a Joinville dos mangues e invasões,
dos migrantes sem origem, transgressores, desocupados, mendicante, cidade onde o
trabalho não chega, do retrocesso e da pobreza (de muitos), cidade onde se tenta impor
medidas moralizantes. Entendendo assim que ―o que se encontra no começo histórico
das coisas não é a identidade ainda preservada da origem – é a discórdia entre as coisas,
é o disparate‖.56
Por conta desses discursos, também a vida noturna é vista como inimiga do
trabalho tão valorizado, as mulheres das noites – e dos dias – não escapam aos discursos
disciplinadores de uma elite que busca o controle do município a todo custo, tanto mais
que as notícias acerca da classe de profissionais do sexo quase que se restringem
somente às páginas policiais – principalmente as profissionais que trabalham nas ruas –
no periódico mais popular de Joinville. 57
A tessitura do segundo capítulo envolve uma reflexão a partir da análise do ‗caso
do Bordel‘, famoso na cidade por sua divulgação e discursos, envolvendo o aparelho
administrativo estatal, e que fez cair parte da cúpula da segurança pública do Estado de
Santa Catarina na mitológica casa de Marlene Rica, lugar fechado, encerrado e
protegido dos olhares curiosos. As fontes documentais são amplas nesse caso, pois foi
notícia Brasil à fora. Os jornais deram vasta cobertura ao acontecimento, pelo próprio
contraste existente no caso, a maior autoridade militar de Santa Catarina em um
ambiente teoricamente ilegal.
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No ano de 2004 o Ministério Público Estadual cassou a Logo marca do município de Joinville pois ―a
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1990. p.18
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No terceiro capítulo, discutiremos as estratégias, o marketing utilizado pelas
casas de prostituição e pelas garotas de programa, autônomas, no intuito de conquistar
mais clientes e alguns dados relativos ao contingente econômico suscitado pelo mercado
do sexo, em Joinville. Nesse capítulo, teremos como principal fonte documental, além
dos discursos jornalísticos, a análise do caderno Relax do jornal chamado Classe A, que
é um jornal muito popular em Joinville, e traz em suas páginas propagandas de produtos
de toda sorte, novos e usados, além de um caderno específico para anúncios de sexo
pago.
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CAPÍTULO I

OS “INFAMES” DE JOINVILLE: FORASTEIROS E PROSTITUTAS

O insignificante deixa de pertencer ao silêncio, ao rumor passageiro ou à
confidência fugaz. Todas aquelas coisas que constituem o ordinário, o
pormenor insignificante, a obscuridade, os dias sem glória, a vida comum,
podem e devem ser ditas, – mais, escritas. Tornaram-se descritíveis, na
própria medida em que são atravessadas pelos mecanismos de um poder
político. Durante muito tempo, não mereceram ser tidos sem escárnio senão
os feitos dos grandes; o sangue, o nascimento e a façanha, e só eles, davam
direito à história.58

Na edição comemorativa dos 159 anos de Joinville, em 2010, o Jornal A Notícia
compôs um caderno especial em forma de revista, totalmente colorido, com 48 páginas
ilustradas, que conta também com uma edição on-line.59 A proposta desta edição
especial era relembrar aos leitores os nomes que designaram a cidade e seus
significados, citando que Joinville já fora nomeada como a cidade ―das bicicletas, dos
príncipes, da dança, das flores, da chuva, do voluntariado e Manchester Catarinense‖, 60
salientando que, ―com tantos títulos, é comum encontrar moradores orgulhosos e até
desenhos nas calçadas que fazem lembrar as marcas que Joinville carrega‖. 61 O recorte
abaixo relata história de empreendedores, e não faz menção aos trabalhadores,
indígenas, negros e outras minorias étnicas.
Observo que o jornal ao qual me refiro porta a ―voz autorizada‖, como nos
ensina Bourdieu, 62 na medida em que propaga um passado idílico e mítico,
reatualizando uma história homogênea de heróis, desbravadores, já tanto repetida. Os
jornais são formadores de opinião, e só têm eco se ali divulgam o que a maioria, ou a
parcela das esferas política e pública autorizam dizer. Ao dar visibilidade a uma cidade
germânica, exclui outros grupos, e, para exemplificar, encontramos nas páginas deste
58
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59
CADERNO ESPECIAL Joinville 159 anos: A cidade e seus apelidos. A Notícia. Joinville, 09 mar.
2010.
Disponível
em
http://edition.pagesuiteprofessional.co.uk/launch.aspx?referral=mypagesuite&pnum=&refresh=Mx310Je8
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Micelli. São Paulo: EDUSP, 1996. p.89

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

28

caderno apenas três imagens de negros: a primeira bem pequena em uma carteira de
trabalho, na propagando do Sindicato dos Comerciários de Joinville; outra como atleta
em anúncio estatal; e a outra de uma menina assistindo a um espetáculo teatral, em uma
escola pública municipal. Além dos apelidos referenciados no corpo do texto, as
imagens de Joinville são de edificações de estilo germânico, fábricas operando, pontos
turísticos, cenas do cotidiano de lugares centrais da cidade.

Figura 1: Caderno Especial Joinville 159 anos.63

Neste capítulo, meu objetivo é dar visibilidade a uma parte da história de
Joinville que até então permanece obscura, percebendo que sujeitos à margem de uma
63

CADERNO ESPECIAL. Op. Cit. p.14-15. Noto nesta reportagem uma questão de suma importância,
pois percebemos que para o Jornal A Notícia as ‖mãos que movem a indústria‖ joinvilense não são
aquelas que labutam no chão da fábrica, na produção. Os dois comentários/exemplos com que a
reportagem dá voz aos funcionários da indústria ocupam cargos de chefia, o que os diferenciariam dos
numerosos operários.
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cidade da ordem a habitaram e habitam, e somente são lembrados quando atravessados
por práticas advindas de discursos autorizados que querem ordenar condutas e
comportamentos, e, por conseguinte, os eliminar do convívio social. Tais sujeitos são
marginalizados, rejeitados, ―pessoas desimportantes‘, como analisou Durval Muniz de
Albuquerque:
[...] a História deve ser um discurso de contestação à memória dos poderosos,
deve injetar rebeldia nas palavras, deve desconstruir seus monumentos a
marteladas. Deve dar atenção a tudo ―aquilo que a nossa civilização rejeita,
pisa e mija em cima‖, a tudo aquilo que a nossa civilização burguesa,
utilitarista e pragmática, julga ―que não nos leva a coisa alguma‖, (...) uma
história atenta ―às coisas que não pretendem‖, às ―pessoas desimportantes‖,
―às coisas e aos homens jogados fora‖ pela máquina social implacável,
lembrando que um homem jogado ao pó por muito tempo faz nascer em sua
boca as raízes da escória. Numa época em que ―nunca poucos fizeram tantos
de pinico!‖, como não fazer uma história atenta para o dejeto, para a caca
social? 64

São esses sujeitos, portanto, que quando reinventam espaços, acabam sendo
silenciados, lembrados somente quando atravessados pelos mecanismos do poder
político, coisas e pessoas ordinárias, como enuncia Foucault. 65 Tais sujeitos
desimportantes, rejeitados e marginalizados, como proclama Albuquerque; personagens
que aumentaram juntamente com o crescimento e desenvolvimento da ―Manchester
Catarinense‖.
Na cidade da ordem, a desordem era/é cometida por pessoas que vicejavam e
vicejam nas ruas e becos: forasteiros, pedintes, prostitutas, ou seja, a dita ‗ralé social,
conforme aparece nas fontes impressas. A principal fonte de análise é o jornal A
Notícia, por ser o de maior abrangência e que melhor visibiliza a cidade, publicado
desde 1923, em 2006, foi vendido ao grupo RBS. A tiragem média, em 2010, foi de
25.000 por dia, evidenciando a produção de sentidos para os leitores. Além deste
periódico, utilizarei outros jornais que por algum tempo circularam em Joinville, como
o Jornal de Joinville e o jornal Hora H, e também documentos oficiais que estão sob a
guarda do Arquivo Histórico de Joinville.
Por entender que a ―história é construção de conhecimento sobre uma questão
perturbadora do presente, que analisa o passado para explicar, compreender ou

64

ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Bauru: EDUSC,
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interpretar o fenômeno em questão‖,66 penso ser imprescindível retomar alguns
discursos que balizaram a construção sócio-cultural desta cidade, principalmente da
segunda metade do século XX em diante que, ainda hoje, ecoam nos meios de
comunicação de Joinville.
Com isto, quero lembrar que ―a história, em nosso tempo, não pode ser discurso
de construção, mas de desconstrução, discurso voltado para compreender o fragmentário
que somos, as diferenças que nos constituem, o dessemelhante que nos habita‖,
aconselha-nos Durval Muniz de Albuquerque.67

1.1- “Nós vamos invadir sua praia”: para além das flores e do progresso, os outros
de Joinville
Agora se você vai se incomodar, então é melhor se mudar, não adianta nem
nos desprezar, se a gente acostumar a gente vai ficar, a gente tá querendo
variar, e a sua praia vem bem a calhar, não precisa ficar nervoso, pode ser
68
que você ache gostoso [...] não tenha medo, não vai machucar.

A alcunha de Cidade das Flores teria sido auferida a Joinville pelo Presidente
Afonso Pena, em rápida visita a cidade por conta da inauguração da Linha Férrea
interligando São Francisco do Sul e Joinville no ano de 1906. 69 Ternes descreve que o
Primeiro Chefe do Executivo Federal que veio à cidade, pareceu
[...] extasiado com o que via na bucólica cidadezinha, acabaria proferindo
uma frase de grande repercussão e não menor importância histórica:
―Joinville é o jardim do Brasil‖. Iniciava-se, com a frase do Presidente, em
julho de 1906, a fama e o prestigio de Joinville como ―Cidade das Flores‖,
apesar da primeira exposição de flores e artes se registrar apenas trinta anos
70
depois, em 1936.

Pouco tempo depois da passagem do Presidente Afonso Pena, em 1940, Joinville
possuía uma população estimada em cerca de 30.040 habitantes. Na década seguinte vai
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para 43.334, um crescimento vegetativo de 44%. Já a década de 1960 imerge com uma
população de 69.667 habitantes, ou seja, um crescimento de 61%. Se levarmos em conta
as duas décadas, temos um crescimento de 132%, concentrando-se principalmente na
zona urbana. Seguindo os padrões de crescimento urbano do Estado de Santa Catarina
―que passava de 32% em 1960 para quase 50% em 1975 e a 60% em 1980, significou o
êxodo rural na maioria das cidades catarinenses e o inchaço de poucas‖. 71 Joinville
possuía nesse contexto, em 1960 78,6% de população urbana, uma década depois 89%
em nos anos oitenta passa a ter 94,3% de urbanização.72
Em termos sociais e econômicos, a partir da década de 1950 até 1970, Joinville
sofre o primeiro impacto de crescimento devido à solidificação de grandes indústrias do
setor metal-mecânico, como a Fundição Tupy, Hansen Industrial, Indústria de
Refrigeração Cônsul, entre outras.

73

Nesse contexto, engendra-se o processo de

modernização da cidade, que apesar de pouco planejado, faz surgir nesta época às
primeiras favelas, instaladas nos mangues.
Essas populações menos favorecidas, devido à falta de oferta de moradias – e
grande parte do contingente populacional ser de trabalhadores não-especializados74 – ao
chegarem à cidade acabavam por ocupar estas áreas, pertencentes à prefeitura, ou
mesmo a particulares, instalavam seus casebres sem infraestutura de esgoto, água ou
energia elétrica.
Esse Processo se intensifica na década de 1970. Segundo Ternes, a expansão
populacional de Joinville estava ―muito acima da média nacional, de mais de 7% em
alguns anos da década de 1970 e de consistentes 6,4% na média final da década de 70,
praticamente o dobro da média nacional de crescimento da população brasileira que era
de 3,2%‖,75 e continuaria a crescer ainda mais nas décadas de 1980 e 1990.
Tal fenômeno ocorreu devido ao crescimento da indústria e à necessidade de
trabalhadores, ocasionando, consequentemente, dezenas de propagandas – inclusive nos
ônibus interestaduais, outdoors, e outros veículos, onde se apelava: ―viaje e traga um
amigo para morar/trabalhar em Joinville‖ – em outras regiões, angariando mão-de-obra
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barata para o trabalho no ―chão das fábricas‖. 76 Esses imigrantes vinham, sobretudo do
Oeste do Estado de Santa Catarina e do Estado vizinho do Paraná77.
Valdete Niehues, ao pesquisar sobre esse período, explicita como era feito o
―recrutamento‖,
Através da emissora de rádio, estabelecia-se o primeiro contato com a região
escolhida para buscar trabalhadores. Esta, encarregava-se de anunciar aos
ouvintes a oferta de trabalho na próspera Joinville, informando o local e data
do recrutamento e seleção para quem desejasse trabalhar como operário na
Indústria de Fundição Tupy. O prefeito e o padre da paróquia eram
procurados, para que fosse reforçada junto aos trabalhadores, a sugestão da
mudança no ramo de atividade, da roça para a cidade. Para tanto, uma equipe
de profissionais autorizada pela empresa se estabelecia na região para
facilitar a transferência de quem nela quisesse trabalhar, garantindo emprego
e outras regalias oferecidas ao trabalhador pela Fundição Tupy, como
alimentação, moradia e assistência social. O recrutamento direto dos
trabalhadores do interior pela mediação destes agentes constituiu um
elemento favorável ao deslocamento de uma parcela considerável de
trabalhadores rurais.78

O percurso é evidenciado pela tabela a seguir disposta onde vemos a evolução
no crescimento demográfico da cidade, principalmente após seu impulso modernizador
inicial, na década de 1950. Assim, nas décadas que se seguem, a cidade de Joinville
apresenta uma população estimada, por decênio, de:

Ano

População

1950

43.334

1960

69.677

1970

126.095

1980

235.812

1990

347.151

2000

429.604

2010

515.250

Tabela 1: Crescimento demográfico de Joinville79
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Sandra Jatahy Pesavento, ao analisar os processos de remodelação das cidades,
mais especificamente Porto Alegre, a partir do contexto de sua modernização ressalta
que
[...] devemos entender que o espaço construído, ordenado, e transformado
[...] suscitava sensações, percepções, e a elaboração de representações para
aqueles que vivenciavam o processo de mudança na cidade. Sem dúvida,
estas vivências eram testadas frente ao consumo de padrões de referência já
estabelecidos: as largas avenidas, os viadutos ou saneamento urbano, com a
―varrida dos pobres‖ do centro da cidade, eram práticas sociais ligadas ao
conceito de cidade moderna e civilizada. Exigências morais, higiênica e
estética imperiosas se impunham diante da necessidade de ―ser‖ e ―parecer‖
moderno.80

Mesmo não sendo de fato materializadas, certas cidades são concebidas e
representadas segundo o discurso de quem as idealiza. Nessa perspectiva é que se
aplicam os discursos da historiografia e da imprensa local que projetaram uma Joinville
como cidade desejada – mas nem de longe concretizada. Cidade modelo em ordem,
trabalho e progresso, a ―Manchester Catarinense‖, sem acentuada criminalidade ou
problemas sociais, e quando os problemas emergem, os culpados são os forasteiros que
aqui vêm se instalar, acabando por transgredir o ambiente pacífico (homogêneo) e
ordeiro do município. 81
Discutindo esse processo de modernização, destaco a narrativa sobre a
Construção da Cidade de Apolinário Ternes, na qual ele elenca vários investimentos
feitos em diversas áreas de Joinville e em inúmeros setores, postos em prática a partir da
abertura de novas vias, pavimentação de outras, inclusive do aeroporto, melhoria na
área das telecomunicações, saneamento básico, habitações etc.82
Embora houvesse alguns investimentos, a grande preocupação que assolava os
munícipes, nas três últimas décadas do século XX, era o déficit habitacional que na
década de 1980 estava por volta dos 20 mil domicílios. Mesmo o governo federal – no
período da Ditadura Militar – tendo investido neste setor em Joinville, através de
programas do Banco Nacional de Habitação – BNH –, não foi suficiente para resolver a

contingente populacional referente a 2010 os dados são preliminares do último censo. Disponível em:
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falta de moradia no município. Logo as ocupações ilegais tornam-se lugar comum na
cidade.
Como vimos, a partir do século XX, o Produto Interno Bruto – PIB – de
Joinville saltou de forma contundente, tornando-se um dos maiores do país, e o maior
de Santa Catarina, mas a má distribuição de renda, como no restante do Brasil, também
atingia a cidade. O próprio secretário municipal de planejamento em 1991 diz que
Joinville é uma cidade
[...] rica, mas é pobre. O trocadilho das palavras é do secretário municipal de
Planejamento, Ariel Arno Pizzolati, para explicar o paradoxo econômico e
social que vive a maior cidade de Santa Catarina. A migração acentuada nos
últimos anos acabou por descaracterizar a imagem típica germânica de
Joinville, cuja maioria da população (60% a 70%) não possui renda familiar a
cinco salários mínimos e a ocupação por domicilio chega a sete pessoas,
praticamente duas famílias residem no mesmo imóvel.
Os dados são da Prefeitura Municipal, que contratou uma pesquisa por
amostragem, o que só veio a justificar as graves preocupações de uma cidade
que não consegue atender sua gente. A situação de Joinville não pode ser um
caos, mas por muitos anos a administração municipal apenas remediou os
problemas.83

Nota-se que na fala do secretário municipal a existência deste ―paradoxo
econômico e social‖ 84 não está somente ligada à migração acentuada nos últimos anos,
mas também ao fato das pessoas terem ―descaracterizado a imagem típica germânica de
Joinville‖. 85 Embora saibamos que os problemas socioeconômicos estejam muito mais
ligados à lógica que mantém o funcionamento do modo de produção atual, como
evidencia Deleuze. Segundo ele, ―o capitalismo manteve como constante a extrema
miséria de três quartos da humanidade, pobres demais para a dívida, numerosos demais
para o confinamento‖,86 e sob essa ótica discutiremos a seguir ―o controle não só terá
que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão dos guetos e
favelas‖,87 e manter esses miseráveis sob vigilância.
Desde o impulso dado pelo crescimento dos setores metal-mecânico e têxtil, que
cada vez mais passou a atrair outras empresas para atender aquelas, e mais outras para
fornecer a estas, a cidade expandiu. Como vimos na tabela acima, a população entre
1950 e 1970 passa de 69.677 para 126.096 habitantes, ou seja, um crescimento
demográfico de praticamente 100% nesta época, o que relegou a Joinville o terceiro
83
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maior crescimento vegetativo do Sul do Brasil no período.88 Por conta disso, nestas
décadas são criados cerca de 40 bairros, muitos deles sem nenhuma infraestrutura
básica, edificados sobre mangues. A migração intensifica o processo de favelização das
áreas periféricas em contraponto ao embelezamento e paisagismo do centro cidade.
Essa preocupação é acentuada quando na década de 1980 são divulgados os
resultados de pesquisa desenvolvida em conjuntos entre a Comissão Nacional de
Regiões Metropolitanas e Políticas públicas – CNPU – e a Sociedade Alemã de
Colaboração Técnica, órgão do governo da República Federal da Alemanha. Segundo
os levantamentos daqueles técnicos, em Joinville

75% da população vive com renda familiar de até 3 salários-mínimos;
O orçamento do município vem apresentando progressão decrescente;
Faltam 70% de coleta de lixo; 35% de abastecimento de água; 70%
esgoto;
Há falta de leitos hospitalares; deficiência do setor de segurança;
Desenvolvimento descontrolado na periferia; ampliação constante e
prejudicial do perímetro urbano; malha viária antieconômica; transporte
urbano deficiente; destruição indiscriminada da topografia; poluição de
rios e córregos; desmatamento nas áreas de captação de água; 89

Se essa leitura já era flagrante no final década de 1970 – e também do ―milagre
econômico‖ – torna-se batente nos anos oitenta e noventa. Nessa década alguns meios
de comunicação escrita de Joinville – sobretudo o Jornal A Notícia – começam a
explorar cada vez mais em suas notícias as ocupações das áreas periféricas. Ora
remetendo a culpa pelo crescimento desordenado aos empresários do passado recente,
ora aos migrantes, que segundo no discurso da imprensa, vinham para Joinville sem
nenhuma seguridade, seja de dinheiro, emprego, habitação ou especialização.
Observo que no ano de 1983 o A Notícia já dava voz ao poder público
noticiando que o Secretário do Bem-Estar Social de Joinville, Dario Francisco Salles,
após visitar uma destas áreas ocupadas, faz uma descrição minuciosa das famílias que
habitavam as margens do rio Cubatão, próximo a BR 101, que em contraste com as
melhorias descritas por Ternes, demonstram o caos social que aos poucos ia se
instalando em Joinville, devido ao crescimento econômico pouco distribuído.
Segundo Dario Salles, aquelas famílias (25) que se encontravam no lugar,
―provinham na maioria do Estado vizinho do Paraná‖. Dessas,

88
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[...] nove foram buscadas de caminhão para trabalharem no plantio e corte de
cana pela Usina de Açúcar de Piraberaba, residiam nas casas da Vila
bandeirantes e, depois de despedidas de seus empregos, foram despejadas das
casas oferecidas pela empresa. Como não tinham condições de retornar as
suas cidades de origem, foram obrigadas a improvisar barracos. [...] um
núcleo de 128 pessoas sendo 72 crianças menores de 14 anos. Segundo o
levantamento, 14 homens são chefes de família empregados, 12 são
desempregados (ou em condições de subemprego) e quatro filhos maiores de
18anos que estão desempregados.90

A situação empregatícia dos chefes de família fez com que essas famílias se
estabelecessem naquela região de forma subumana. Salles também descreveu
minuciosamente as condições de habitabilidade do local assinalando que
A maioria das casas tem em média duas peças e foram construídas com
material de doações, reutilizados de acordo com a criatividade de cada um.
Há casebres cercados com bambus e cobertos com pedaços de zinco e
madeira. Não há luz e nem água encanada, e para cozinhar, ou utilizam água
dos vizinhos (da região sede de Piraberaba), ou usam água do rio Cubatão.
Os móveis que possuem são utensílios básicos, todos já desgastados, pois os
receberam de doações. E seus filhos em idade escolar freqüentam uma escola
municipal da região. No aspecto fito sanitário, o levantamento constatou que
as privadas são construídas nos fundos do quintal, com buracos ou
diretamente no solo, onde às vezes a maré alta chega [...].sic91

A nota final da reportagem ―onde às vezes a maré alta chega‖ não é explícita,
mas o rio Cubatão de onde os moradores obtinham água e também faziam suas privadas
próximas, era, e é, o mesmo que serve para o abastecimento de água potável de quase
todo o município de Joinville, daí a preocupação com a maré.
Neste mesmo ano de 1983, em outra região de manguezais, conhecida como
Vila Paranaense, pertencente ao bairro Espinheiros, o Jornal A Notícia expõe a situação
dos moradores do local que
[...] vivem atualmente em condições subumanas, sem saneamento básico,
moradia adequada e alimentação sadia. Por isso, no local proliferam doenças
como anemia e raquitismo. Como a vila está instalada sobre o mangue, os
moradores são obrigados a espalhar o lixo para poderem se deslocar,
cobrindo o máximo possível de lama.92 (grifos meus)

Supõe-se que com o poderoso PIB joinvilense, esse fosse um fato isolado, fruto
do sensacionalismo jornalístico, ou do próprio pesquisador, mas o fato é que
percebemos que nos anos 80 e 90 as notícias relativas a ocupações ilegais imergem nas
90
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páginas dos jornais. E como afirma o adágio popular que o inferno são os outros,
elegeu-se nessa época, o bode expiatório para os problemas que começam a surgir.
Então, ser chamado de paranaense em Joinville passa a ser uma forma de ofensa.
Apesar de não denominar esse outros, Ternes é enfático ao caracterizar os
culpados pela (des)ordem que se estabeleceu em Joinville, para ele o crescimento da
indústria desde 1950 ―desfigurou a cidade‖ devido, principalmente, a chegada das
[...] populações emigradas [que] foram se estabelecendo de forma
desordenada, ocupando áreas não recomendadas para o uso habitacional. Um
caso nítido desta desordem e selvageria que se estabeleceu no ambiente
urbano de Joinville são os mangues, onde hoje vive uma população
miserável de mais de seis mil pessoas.93 (grifos meus)

Em Joinville, evita-se falar na exploração e nos baixos salários pagos pelas
empresas, parece cômodo remeter aos novos imigrantes a precariedade do município e
as condições que acabam enfrentando, destacando ainda que foram esses ―forasteiros‖,
os de fora, que descaracterizaram o município ordeiro, sobretudo, devido ao ―número
muito grande de famílias paranaenses‖ 94 que aqui se estabeleceram,
[...] muitas vindas do norte do Estado, estão passando sérias necessidades
para sobreviver em Joinville. Elas saíram de suas cidades a procura de
emprego e não tiveram o sucesso imaginado. Hoje a maioria teve que
construir suas moradias em mangues, vivendo em meio à miséria e à doença.
Preocupada em evitar o agravamento desta situação e com a invasão de áreas
públicas e mangues sem as condições necessárias de habitação, a prefeitura
de Joinville está enviando às emissoras de rádio e jornais do Norte do Paraná
textos e fotos, mostrando a difícil situação em que se encontram estas
famílias. A prefeitura espera com este trabalho desestimular a vinda de outros
paranaenses, pois não tendo onde morar continuarão a invadir o mangue e se
sujeitando a viver em condições subumanas de vida. [...] Só no bairro
Espinheiros, próximo a algumas indústrias de fundição, surgiu nos
últimos quatro anos a Vila Paranaense, formada quase que
exclusivamente de agricultores do Paraná que deixaram suas terras em
busca de melhor sorte na cidade grande. [...] Nesta vila, segundo
levantamento realizado pela Secretária de Desenvolvimento Comunitário da
prefeitura, foram constatadas 421 famílias, sendo 199 do Paraná, 163 de
95
outros municípios de Santa Catarina. (grifos meus)

Podemos dimensionar a precária situação da população menos abastada de
Joinville pelo relato descrito na notícia acima datada de 1988. Além disso, nota-se uma
contradição na nomenclatura da Vila e também da própria notícia, pois se ao todo havia
421 famílias, e dessas, 199 eram do Paraná, significa que menos da metade das famílias
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eram emigrantes daquele Estado. A própria reportagem traz o contingente de 163
famílias de Santa Catarina, somadas as 199 do Paraná, restam ainda outras 59 dos
outros Estados.
Percebemos nessa reportagem também a ambiguidade no discurso público,
quando da mudança de legislatura, visto que em 1991, três anos mais tarde, o Secretário
de Desenvolvimento Comunitário de Joinville afirma haver na região de Pirabeiraba ―a
única favela de Joinville‖, 96 mas que já estava sendo projetada para sair daquele local, e
assim poria fim ―numa ocupação que começou há oito anos, quando as famílias – a
maioria vindas da zona rural paranaense – começaram a se abrigar por ali, em busca de
trabalho e dignidade‖.97 Entretanto, no ano seguinte o mesmo secretário garante que ―a
prefeitura sequer tem condições de atender os já moradores e ―por isso não oferecemos
facilidades para a vinda de migrantes. Ao contrário: a única ajuda prestada é de ônibus
para aqueles que desejam retornar à cidade de origem‖, 98 ou para qualquer outra cidade
que não fosse Joinville.
Isso é explicitado na notícia de 20 de março de 1991 que apesar de extensa é
imprescindível para entendermos a prática que estava sendo desenvolvida no município
quando os novos imigrantes chegaram. Naqueles dias
Cerca de 50 migrantes, vindos de Belo Horizonte, Minas Gerais, chegaram na
rodoviária na noite de segunda-feira, e ontem à tarde foram encaminhados
para São bento do Sul depois de intersecção do administrador da
rodoviária, que providenciou as passagens. Segundo o secretário de
Desenvolvimento Comunitário Odir Nunes, ―O grupo de ciganos, que se
deslocaram de Belo Horizonte, aportaram em Itajaí antes de chegar a
Joinville‖. José Divino Alves, um dos integrantes do grupo, disse que
desejava permanecer na cidade e conseguir local para morar e trabalhar.
Entre as pessoas, havia 21 crianças, várias mulheres. Todos dormiram no
terreno existente ao lado da rodoviária. Ontem, se distribuíram pelas
redondezas da rodoviária, até que, por volta de 1 hora, conseguiram seguir
viagem para São Bento do Sul.
Uma equipe de funcionários da secretaria de desenvolvimento
Comunitário conversou com os migrantes ontem de manhã. Os andarilhos
receberam a explicação de que ―não há possibilidade de ficarem na cidade,
pois não têm onde se abrigar e não possuem emprego fixo‖. Segundo José
Divino Alves, os funcionários municipais disseram que “já tinha vindo
muita gente para cá e agora não existe lugar para ninguém.” 99 (grifos
meus)

A ―muita gente‖ que veio para Joinville ainda nos anos oitenta fez com que os
bairros periféricos começassem a crescer cada vez mais, visto que os menos favorecidos
96
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eram ventilados às margens da cidade, protelando as ocupações e a feitura de barracos
nos espaços onde ainda existiam os manguezais, como é o caso da Vila Paranaense no
bairro Espinheiros. Sem saneamento básico, água encanada ou energia elétrica, tendo
que conviver com constantes inundações advindas da maré alta, mosquitos e doenças
sazonais e até mesmo ―com os caranguejos que aparecem com as chuvas, os pernilongos
e os lixos trazidos para as portas de suas casas‖. 100
Assim repercutindo – posteriormente potencializando – ainda a propaganda feita
nas primeiras décadas de significativa expansão econômica, de que aqui havia emprego,
e logo condições dignas de vida, para todos
Joinville continua atraindo migrantes, principalmente do interior do
Paraná. A constatação é do Secretário de Desenvolvimento Comunitário
Odir Nunes, depois de receber os dados da pesquisa feita por profissionais da
Casa do Migrante durante os dias 24 a 28 de fevereiro. Chegaram na cidade
73 famílias com 150 filhos de 12 anos. Do total de famílias, 41 são do Paraná
e 14 de São Paulo. Em relação às profissões, a maioria é de empregadas
domésticas (13). Doze não tem profissão definida e nove se declaram
agricultores. [...] Em anos anteriores os empresários buscavam mão-deobra para as suas indústrias e não preocupavam com os problemas de
infra-estrutura urbana que isto acarretava, comenta o secretário.101(grifos
meus)

Porém, o discurso do Secretário de Desenvolvimento Comunitário, Odir Nunes,
é no mínimo contraditório com aquele praticado na campanha eleitoral, do então
candidato Luiz Gomes, o Lula, que concorria pela terceira vez ao pleito municipal. Em
uma eleição bastante conturbada, já que, na sua legenda, Partido Democrático Social –
PDS – ocorreu um racha entre ele e o ex-prefeito Nilson Bender, que inconformado
com a derrota nas prévias do partido, lançou-se em busca de outra legenda partidária
para concorrer às eleições. A disputa, entretanto, no pleito de 1989, versou mesmo entre
o PDS de Lula e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – do
candidato José Carlos Vieira, o qual obteve 10 mil votos a menos que seu oponente.
Luiz Gomes teve como principal estandarte de campanha, além de outras, a
proposta da casa para todos, segundo seu parecer, Joinville possuía um déficit de 20
mil moradias102 e, com base em um programa já desenvolvido pela Caixa Econômica
Federal de casas populares, ele pretendia levar a cabo sua proposta eleitoral. Quando
Prefeito, lançou as moradias que passaram a ser chamadas de Chalulas, ―chalés do
Lula‖, e que algum tempo depois da vitória nas urnas, começam a ser construídas, mas
100
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foram poucas as unidades entregues. Esse fato gerou a crítica de muitos meios de
comunicação, e não só pelo fato de não entregar as casas, mas também por atrair mais
―forasteiros‖ para Joinville.
O Jornal de Santa Catarina de janeiro de 1989 já demonstrava críticas que se
seguiriam ao governo municipal naquela administração, por meio de seu articulista Osni
Martins, expressava que
A fim de conter a decepção – de centenas de famílias – que vêm a Joinville à
procura das casas prometidas em palanque, o prefeito Luís Gomes, lançou
um folheto justificando o não cumprimento das obras. ―A chuva foi o
principal responsável pelo atraso‖, explica o prefeito. [...] Ainda para conter a
tristeza da população, o prefeito lançou também o título de posse, que será
entregue hoje às nove horas na Casa da Cultura. No entanto, apenas 10
famílias receberão, de fato, as casas. [...] A invasão é tanta que a prefeitura já
pensa em entregar 100 casas em vez das 50 prometidas. Mas, por enquanto,
em vez de moradias, os emigrantes só têm recebido apenas um papel.103

Pequenas, essas casas objetivam, sobretudo, retirar famílias das áreas dos
manguezais e de outras áreas ocupadas ao longo das últimas décadas, mas também
conter um fenômeno que se intensificará nos últimos anos, os moradores de rua. É o que
evidencia uma matéria do Diário Catarinense sobre o primeiro dia da legislatura de
Luís Gomes. Segundo o Jornal, o primeiro ato do novo prefeito foi o de ―visitar as 15
famílias que moram embaixo da Ponte do Trabalhador e prometer a elas uma rápida
solução para seus problemas de moradia‖. 104
Pouco tempo depois, quando das primeiras casas foram edificadas, ocorreu um
detalhado levantamento pelo próprio poder público, o qual traz uma descrição das casas
populares – Chalulas – construídas pela prefeitura, além de dimensionar a vida e os
migrantes, sendo realizado
[...] em seis loteamentos de Joinville, feita pela assistente social Rita de
Cássia Martins, apresentou um resultado que deixou surpresos as autoridades
da Secretaria de Habitação. Ela indicou que não são somente os paranaenses
que ocupam as habitações de madeira, com 24 metros quadrados, três peças e
banheiro dos entrevistados, 40% são de Joinville, 30% de outros municípios,
chegados à cidade a cerca de cinco anos, enquanto 22% são de outros
estados. De Santa Catarina –a maior incidência é de migrantes de São
Francisco do Sul, São Bento do Sul e Rio do Sul. Destes, 21% procedem do
meio rural e 40% foram atraídos pela oferta de emprego. Segundo a pesquisa,
25% dos homens, situam-se na condição de subempregados, 27% exercem
atividades na indústria, 10% na construção civil e 6% em órgãos municipais.
Diferente é a situação das mulheres. Apenas 30% delas trabalham em
atividades remuneradas. Do total, 38% deixam os filhos sozinhos em casa,
103

MARTINS, Osni. Em vez das casas prometidas, Luís Gomes distribui papéis. Jornal de Santa
Catarina. Joinville. 27 jan. 1989. p.2
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NINGUÉM morando embaixo da ponte. Diário Catarinense. Florianópolis. 03 jan. 1989. p.15
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por falta de creche ou por causa da distância, enquanto 27% as entregam aos
cuidados de parentes. Cada família é formada em média por cinco pessoas
[...].105 (sic)

Embora seja constante, em alguns discursos quase que ufanistas em enaltecer a
riqueza proporcionada ―pelas indústrias‖ – não pelos trabalhadores – da cidade como o
maior do Estado de Santa Catarina ―A Manchester‖, as ocupações ilegais continuaram
por várias áreas de Joinville durante toda década de 1990 e irrompe o século XXI da
mesma maneira. Assim, a primeira grande ocupação noticiada no ano de 1991,
localizada na região Sul da cidade, explicita que
As famílias que invadiram a áreas de 180 mil metros quadrados do Moto
Clube de Joinville, no último fim de semana, permaneceram no local e
garantem que não vão sair. Essa posição contraria a afirmação do secretário
de Desenvolvimento Comunitário, Odir Nunes, de que as famílias que
invadiram a área estavam se retirando do local. Ontem foi constatado que
nenhuma das 402 famílias levantou acampamento.
Os assentados justificam a posição de permanecer no local dizendo
que não têm para onde se transferir e que domingo (24) receberam da
prefeitura, na presença do prefeito Luiz Gomes e do secretário Odir Nunes
da Silva, senhas para o cadastramento com vistas à legalização de lotes na
área ocupada.106

Entretanto, dois anos após, em 1993, a ocupação permanecia. Explicando o caso
da ―invasão‖, que ocorrera no passado, o Jornal A Noticia enfatiza no subtítulo da
reportagem que ―a área foi invadida a mais de dois anos por cerca de 400 famílias de
imigrantes, a maioria vinda do Paraná‖. 107 No corpo do texto, além da ocupação dos
moradores e das condições precárias de instalação, a informação mais enaltecida sobre
os ―ocupadores‖ é a de que são, ―em sua maioria paranaenses, as pessoas que hoje
vivem no Parque Nossa Senhora Aparecida [e] querem permanecer no lugar, em que
pese todas as dificuldades que enfrentam‖.108
Se o poder não é algo que se detém permanentemente, mas que está em
constante disputa, a estratégia das ocupações utilizada pelas camadas populares para
obtenção de um terreno, onde construir suas casas pode ser entendida, como a posse
momentânea nesta disputa, até porque tal prática começa a incomodar alguns poderosos
da cidade. A Notícia chega a afirmar que essa tática gerou uma ―indústria da invasão
organizada‖, 109 isso é mais notório quando lemos no editorial deste mesmo jornal em
105

MIGRANTE é maioria em loteamentos populares. A Notícia. Joinville. 13mar. 1992 Local p.5
INVASORES permanecem no Moto Clube. A Notícia, Joinville. 28 fev. 1991. Local p.5
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PREFEITURA promete solução para invasão. A Notícia. Joinville. 06 abr. 1993. Local p.9
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SURGE a indústria da invasão organizada. A Notícia. Joinville. 24 jun. 1988. Acervo Arquivo
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fevereiro de 1994. Nele, A Notícia acusa a administração pública de ser conivente com
―ocupadores‖ afirmando que
A ocupação de áreas particulares de 95 mil metros quadrados no bairro
Guanabara, em Joinville, por cerca de 250 famílias, revela que o poder
público está desaparelhado e desarticulado no setor habitacional, na medida
em que sabia da possível invasão. O secretário Marco Tebaldi tinha
conhecimento prévio da pretensão do líder da invasão, nada fazendo para
impedir a ocupação, pois, segundo ele, ―a área de marinha está sendo
administrada pela prefeitura, numa concessão da União‖. Controlando
pessoalmente a distribuição de lotes, o secretário que já conseguiu se eleger
vereador e pretende chegar a Assembléia Legislativa, pode ser
responsabilizado pela invasão, que resultou em gravíssimo prejuízo à
propriedade privada, inviolável na Constituição, mas em Joinville à mercê de
interesses político-partidários.
Trata-se de acontecimento que não pode e não deve ser minimizado
em sua gravíssima repercussão, à proporção que a facilidade com que
ocorrem invasões põe em perigo todas as demais áreas particulares, deixando
sob risco de inevitável perda de patrimônio todos os proprietários de terras no
município. No Motoclube e no Morro do Meio, que abrigam hoje,
respectivamente, 422 e 417 famílias, os invasores continuam no local. [...]
Parece ter chegado o momento em que, constatada a omissão do poder
público, de a comunidade reagir, convocando suas lideranças a lutar pela
defesa da propriedade privada.
Os empresários do ramo imobiliário precisam articular uma reação,
que pode ter a participação de outras entidades de representação de Joinville,
a fim de garantir a integridade da propriedade particular, de vez que o poder
público, como se viu, tem se mostrado impotente diante das sucessivas
invasões, mesmo delas tendo conhecimento prévio. 110

No entanto, o poder público nem sempre agiu com a morosidade defendida pelo
Editorial do jornal. A ―postura‖ do ainda secretário municipal de habitação Marco
Tebaldi também parece ter mudado, pois no ano de 2000 o diálogo deu lugar à
truculência e

Seis das 15 famílias que ocuparam o morro da caixa d´água, no final da rua
Terezópolis, no bairro Itaum, tiveram suas casas demolidas ontem. A liminar
de reintegração de posse em favor da administração municipal foi concedida
no final de novembro pela juíza Karin Francis Canali e o prazo para que os
moradores saíssem da área expirou no dia 15 deste mês. Durante a semana,
três famílias acataram a determinação judicial e deixaram local. Outras seis
viram os imóveis serem derrubados ontem pela manhã.111 (sic)

No desenrolar da reportagem temos a explicação de representantes da Secretaria
da Habitação sobre denúncias dos moradores de possíveis vendas de lotes por parte de
funcionários da própria Secretaria. Mas o jornal dá a contrapartida ao funcionário da
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INVASÕES em Joinville. A Notícia. Joinville. 18 fev. 1994. Editorial p.02
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Secretaria da Habitação, Osnildo de Araújo, que por sua vez ―acusa Jair Antonello de
ter inventado toda a história para se defender‖, 112 e quem sabe para desmerecer o
acusador, afirma que ―ele já invadiu outras áreas públicas e agora tem um lote em seu
nome, no Fátima. Sabemos até que ele participou da ocupação no João Costa, mas tem
imóveis no Paraná‖.113
Os moradores das áreas invadidas são por vezes tratados como ―oportunistas‖
com interesses imobiliários, até mesmo por representantes do poder público. O fato é
que ainda na primeira década do século XXI, Joinville é uma cidade de muitos
contrastes, ou seja, de um lado a riqueza de poucos; de outro, a pobreza de muitos que,
além de tudo, são estigmatizados por muitos discursos da mídia e do poder público.

Figura 2: Pórtico de Joinville, acesso principal à cidade de Joinville114

112

Idem
Id.
114
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Figura 3: Loteamento Juquiá, Zona Sul de Joinville115

1.2 As Evas da Manchester: os caminhos do “pecado” na construção da “cidade da
ordem”
Se acaso me quiseres / Sou dessas mulheres / Que só dizem sim / Por uma
coisa à toa / Uma noitada boa / Um cinema, um botequim / E, se tiveres renda
/ Aceito uma prenda / Qualquer coisa assim / Como uma pedra falsa / Um
sonho de valsa / Ou um corte de cetim / E eu te farei as vontades / Direi
meias verdades / Sempre à meia luz / E te farei, vaidoso, supor / Que é o
maior e que me possuis / Mas na manhã seguinte / Não conta até vinte e
afasta de mim / Pois já não vales nada / És página virada / Descartada do meu
folhetim.116
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A vergonhosa realidade do Juquiá. Gazeta de Joinville. Joinville. Caderno Especial. B5 Disponível em:
http://www.gazetadejoinville.com.br/B5268.pdf imagem captada em 12 set. 2010. O Loteamento Juquiá é
uma área de invasão na zona Sul de Joinville, próximo ao bairro Ulysses Guimarães, um dos mais pobres
da cidade.
116
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Como evidenciamos, a cidade conheceu uma explosão demográfica nas últimas
décadas do século XX e na primeira década do século XXI, fato que a fez remodelar-se,
principalmente em seu entorno. Entretanto, Joinville, diferentemente de muitas outras
cidades industriais de mesmo porte, não apresenta em sua entrada principal – o Pórtico
de Joinville – nem mesmo nas vias que conduzem ao centro da cidade, favelas, ou
qualquer agrupamento de casebres, esses foram muito bem maquiados nas áreas
periféricas, principalmente nos manguezais, retirados dos olhos dos turistas e das
classes mais abastadas, mas os ―barracos‖ existem e às centenas.
Apesar das mazelas sociais que assolavam o município, atribuídas ao
crescimento desordenado gerado pela necessidade de mão-de-obra para as fábricas no
início do processo de industrialização mais intenso. Apolinário Ternes em sua História
econômica de Joinville faz um levantamento dos prodígios empreendedores joinvilenses
que proporcionaram à cidade o codinome de ―Manchester Catarinense‖. No capítulo 12,
ele propõe uma visão psicológica do empresariado e abre o mesmo com a afirmação de
que
Somente agora, com novas e inteligentes abordagens sobre o papel do
empresário e sua importância para o desenvolvimento econômico, é que estão
se multiplicando os estudos sobre este personagem tão importante quanto
misterioso. Ele é, de fato, uma alavanca de progresso e suas histórias
adquirem força própria superando barreiras geográficas e desafiando as
barreiras da imaginação. São histórias de sucesso, de talento e de furiosa
capacidade de resistir e vencer.117

Se essa é a análise do empresariado, pode-se imaginar o que o mais conhecido
artífice da historiografia oficial de Joinville falaria sobre os milhares de operários, que
trabalharam nos chãos de fábrica, em troca de uma remuneração pífia para edificar as
riquezas de Joinville. O que colabora, entretanto, para esta análise psíquica dos
empreendedores é o fato deste livro ter sido feito sob encomenda da Associação do
Comércio e Indústria de Joinville – ACIJ. Ternes também fez um longo levantamento
das empresas que nasceram em município, segundo ele, pela diligência dos empresários
locais, ou aqui instalados, sem fazer menção a outras formas de trabalho, silenciando
relações cotidianas, como os pequenos comércios, inclusive aqueles que vendiam seu
trabalho sexual.
São raras as informações sobre comércio informal, principalmente o sexual, na
historiografia local. Acerca desta última atividade, com ênfase em meados do século
117
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XX, uma das primeiras menções que temos sobre casas de prostituição em Joinville é no
estudo da historiadora Janine Gomes da Silva.118 Descreve através das narrativas de
moradores do ainda pequeno município de Joinville, na década de 1940, com suas
pequenas indústrias e comércio varejista, algumas das casas de prostituição datam
daquela época. Segundo depoimentos – sobretudo do senhor Ozório que vivenciou o
período em Joinville – colhidos para esse estudo, uma das mais conhecidas era a Casa
da Vera, localizada onde hoje é o hospital São José, nas imediações da rua Getúlio
Vargas,

região

central

de

Joinville.

Frequentada

por

homens

da

elite

econômica/social/política joinvilense.
Existia também a Casa da Francisca, localizada de fronte à estação ferroviária –
onde hoje está instalada a Casa da Memória – no bairro Anita Garibaldi. 119A Casa da
Francisca recebia inúmeros transeuntes e viajantes, revelando transgressões de uma
época, quando a ordem era ―a moral‖ e as ―boas condutas‖, era cobrada de homens e,
sobretudo das mulheres (não somente) de Joinville.120
Outro estudo sobre a temática, mas na década de 1950, foi o de Dalva Maria
Alves. A autora afirma que nessa época
[...] a ―Cidade dos Príncipes‖ mostrava-se bastante pacata e conservadora e
reservava para as mulheres o tradicional papel de mãe e esposa. A política, a
cidadania e a igualdade, na época eram destinadas somente aos homens. (...)
Nessa época, a prostituta raramente era citada a não ser pelo Chefe de
Polícia. Nas conversas das mulheres da alta sociedade, nos artigos de jornais
destinados ao público feminino, a mulher da sociedade mundana não
encontrava espaço, mas mesmo assim era uma figura presente que já
representava uma ameaça, uma ameaça imaginária, um fantasma que todas as
mulheres deveriam evitar num momento em que a cidade começava a passar
por transformações significativas.

Ela problematiza as questões relacionadas à prostituição em Joinville, com base
em relatos de ex-proprietárias e trabalhadoras das zonas de meretrício da cidade no
período de 1950, como a crescente oferta de serviços sexuais, acentuou a preocupação
com possíveis transgressões da norma, principalmente de senhoras tipificadas como
honestas, da ainda pequena Joinville.
A partir desse contexto iniciei minhas investigações e descobri que no ano de
1956, o Código Municipal de Posturas já sinalizava as determinações de controle sobre
118

SILVA, Janine Gomes da. Casas, esquinas e ruas ―do pecado‖: lugares de prostituição, memórias
sobre um ―discurso caminhante‖. In: PEDRO, Joana Maria. FÁVERI, Marlene de. SILVA, Janine Gomes
da. (Orgs.) Prostituição em áreas urbanas: histórias do Tempo Presente. Florianópolis: UDESC, 2010.
119
Idem
120
Id.

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

47

os locais de sociabilidade, sobremaneira masculinas, buscando um ambiente salubre e
higienizado. Para tanto foram sancionadas determinações para o funcionamento de
bares e botequins, entre eles, certamente as casas de prostituição, visto que, ainda hoje
tais locais não possuem um alvará exclusivo, – trabalham como bar e lanchonete,
hotel/motel ou ainda como whisqueria 121 – como consta nos Códigos Tributários tanto
do município de Joinville como nos do Estado de Santa Catarina. 122
Travestidos em bares, as estruturas de favorecimento à prostituição também
poderiam atuar como ―casas de pensão‖, e mesmo hotéis. Isso certamente não era
desconhecido pelos dirigentes políticos da cidade, visto que no capítulo seguinte
preconizam as condutas ―dos hotéis, casas de pensão ou cômodos‖,123 onde
a] os empregados e hóspedes são obrigados a manter a mais absoluta
moralidade;
b] os empregados ou hóspedes, de reconhecida e manifesta imoralidade,
indecência ou inconveniência, de gesto ou costume, não poderão ser
admitidos nesses estabelecimentos ;124

Se havia a tentativa de punir possíveis transgressões é porque havia a prática,
ademais se estipulou até uma multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00 cruzeiros caso
houvesse desrespeito à lei. Punição menos valorosa do que as aplicadas aos bares caso
não mantivessem as determinações sanitárias, que ficava estipulada entre Cr$500 e Cr$
1.000 cruzeiros.125
Tais implicações que rondam a prática da prostituição, em Joinville, são
notórias. Nos anos sessenta um dos prefeitos, Helmut Fallgater, viabilizou um projeto
para implantação de uma área específica para a prática na cidade. Alegando que ―a
administração teve por propósito afastar do centro da cidade e de outros lugares onde se
haviam localizado as casas de tolerância, pretendendo centralizar, ou melhor, fixá-las
em zona apropriada, para melhor controle e observação de polícia‖. 126
Como podemos observar, não havia o intento de extirpar a prática, somente
segregá-la, para que continuasse a protelar sua função social, salvaguardar a virgindade
121
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das debutantes moças de família, e claro saciar as fantasias 127 dos homens casados que
não poderiam realizá-las com suas esposas,128 ademais ali os homens poderiam
satisfazer seus desejos, pois segundo Foucault ―somente aí o sexo selvagem teria direito
a algumas das formas do real, mas bem insularizadas, e tipos de discursos clandestinos,
circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno teria imposto seu
tríplice decreto de interdição, inexistência e mutismo‖. 129
Para resguardar os olhos destas moças, vistas como puras, a intenção foi
encerrar dos olhares das famílias as impuras, acentuadamente de elites tradicionais de
Joinville, já que se projetou mandá-las para periferia, lugar dos indesejáveis. Segundo o
argumento do poder público, essa decisão era devido às inúmeras
[...] reclamações que se fazem pelo fato de tais estabelecimentos estarem a
funcionar em zonas residenciais tais estabelecimentos, surgindo
amiudadamente abaixo-assinados de apelos às autoridades para fechamento
ou mudanças dos mesmos para outras áreas, o que em parte vem sendo
atendido, recentemente sendo fechadas duas conhecidas ―casas‖.
Atualmente, todavia, está em andamento bem organizado plano, capaz
de dar por solucionada a questão. Uma comissão especial escolheu terreno
de, 250.000 m2, localizado no prolongamento da Rua Benjamin Constant,
que se presta convenientemente para reunir todas as casas deste tipo, em área
totalmente isolada.
As casas ficarão situadas no meio do terreno, tendo a separá-las das
ruas faixas de terra de 40 e 50 metros inteiramente cobertas por bambuzais ou
árvores altas, com apenas uma pequena entrada de 5 metros à vista, e uma
outra da mesma medida para futura ligação com a BR-59, tudo ficando
seguramente bastante isolado.
O plano está em andamento, executando-se no momento trabalhos
iniciais no terreno, de forma que mais algum tempo e a questão da
localização das casas de meretrício não preocupará a população. A
reportagem esteve em visita ao citado local na manhã de ontem e só pode
louvar a fórmula encontrada para este problema, pois a reunião de todas as
casas num local só e que está convenientemente isolado encerra o assunto. 130
(sic)
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Durante este trabalho entrevistei o senhor Ozório, natural de Joinville que a época da entrevista estava
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marcado muito. Segundo ele aos 15 anos de idade, trabalhando como ―entregador de telégrafos‖ ele
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Certamente inspirados nos preceitos médico-sanitário que se customizam no
final do século XIX, no país, e se acentuam na segunda metade do século XX, não só
em Joinville, mas em outras partes do Estado como Itajaí131 e Florianópolis. 132
A área destinada a tal ocupação localizava-se na época retirada do convívio das
famílias. Em Joinville, foi escolhido o perímetro próximo a atual BR 101, onde hoje
existe hoje o populoso bairro Costa e Silva, que se pensava ser a solução dos problemas
relacionados à prostituição na cidade.
No entanto, como já vimos na década de sessenta, Joinville passava por um
imensurável processo migratório devido à abertura de postos de trabalho, fruto do
milagre econômico pelo qual o Brasil atravessava, acentuadamente após os anos de
1964, – e mais ainda na década seguinte – devido a isso, a região onde se queria instalar ―o conjunto do meretrício‖ (bairro Costa e Silva), foi barrado.
Mesmo o empreendimento estando em obras, houve um empecilho ao projeto de
―fixar‖ as prostitutas em uma área específica, e acabou por não se concretizar, devido ao
empenho contrário dos moradores do lugar que passaram a se manifestar contra os
esforços da administração municipal que estavam
[...] há quatorze dias, suas máquinas a trabalharem na abertura de novas ruas
e aplainamento do terreno, apresentou-se uma comissão liderada por um
pastor e um vereador, protestando contra essa localização.
Houve que se interromper toda a ação conjunta da Delegacia de
Polícia e Prefeitura Municipal que há tanto tempo se esforçavam por dar
solução a esse problema, ficou suspensa, na espera de que a Comissão que
protestara, conseguisse outro local para a fixação dessas casas.
Infelizmente, e apesar do constante pedido do Executivo, a comissão ainda
não apontou, como certo, um novo terreno.133 (sic)

Contudo, este projeto de confinamento da prostituição não ficou apenas na
lembrança, e por diversas vezes foi trazido à discussão pelos representantes do poder
público de Joinville. Evidenciamos isso no ano de 1983, por iniciativa da Câmara de
Vereadores, mais propriamente do então delegado regional e membro do legislativo,
João Pessoa Machado do Partido Democrático Social (PDS), que propôs a ―localização
de uma área destinada exclusivamente para o funcionamento das casas de
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prostituição‖.134 Segundo o Jornal A Notícia, ―Todos elogiaram a iniciativa e o envio do
ofício foi aprovado por unanimidade‖. 135
Motivado pelos estereótipos e estigmas 136 que cerceiam a ocupação das
profissionais do sexo e também dos locais de prostituição, sua justificativa é que
―concentradas em uma só área, estaria facilitada a realização de exames médicos nas
mulheres que vivem desta profissão e o trabalho da polícia seria facilitado, pois é sabido
que nos antros de prostituição se concentra grande número de marginais‖, 137 apregoando
a priori que todas as zonas de meretrício são povoadas de marginais, delineando a
prostituição como algo ligado impreterivelmente à criminalidade.
Nesta mesma seção extraordinária, o legislador expôs sua posição favorável à
concentração das casas de prostituição e a consequente tentativa de ―confinamento‖ das
profissionais do sexo com base em ―estudos feitos e estudos científicos‖, 138 asseverando
que ―a princípio pode parecer até estranho, que um vereador, advogado e Delegado
Regional de Polícia, como é o meu caso, apresente uma Indicação deste teor, pois que, a
rigor, ele poderia caracterizar a legalidade do ilegal‖.139 E mesmo sabendo da
contravenção penal que estava protelando, permanecia imbuído da certeza da função
social da prostituição e nesse sentido defende a ideia de serem
[...] incapazes para deter o problema e que, vivendo a realidade do nosso
município, precisamos adotar medidas ―paliativas‖, é certo, mas também
controladoras em diversos sentidos, com a criação de uma área exclusiva para
implantação das casas de prostituição. O controle, primeiro, estaria até no
setor de segurança, pois é sabido que nos antros de prostituição, geralmente
se concentra grande número de marginais.140

Todavia, essa visão não era somente restrita ao tal vereador, pois pedindo voz, o
representante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Sérgio Silva,
enalteceu a posição do vereador João Pessoa Machado assinalando que
134
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O assunto deve ser mantido com a coragem e altivez necessárias, a exemplo
do que fez o nobre Vereador apresentando esta Indicação. Nossa cidade, nos
últimos anos, por ser um centro de grande concentração popular em razão de
suas indústriais, tem se tornado, nos últimos anos, um grande centro de
prostituição.141 (grifos meus)

Nesse sentido, as medidas paliativas à que se referia o legislador e representante
da justiça, são uma permanência no âmago da sociedade brasileira, e lembram os
discursos salientados no estudo feito por Margareth Rago, ambientado no final do
século XIX e início do século XX de uma São Paulo que também crescia
vertiginosamente – como evidencia o vereador Sérgio Silva sobre Joinville e o próprio
João Pessoa Machado – que passa a estabelecer uma estratégia a qual
[...] visa definir uma nova economia do sexo, disciplinando a prostituição de
modo a prevenir que se manifestem formas aberrantes de comportamento
sexual. Pretende, então, estabelecer uma linha provisória nítida entre a
prostituição institucionalizada e tolerada e a clandestina, que deveria ser
eliminada. [...] Por isso, ela deve ser enclausurada nas casas de tolerância ou
nos bordéis, espaços higiênicos de confinamento da sexualidade
extraconjugal, regulamentados e vigiados pela polícia e pelas autoridades
médicas e sanitárias.142

Mesmo que os anseios políticos demonstrem uma acentuada preocupação em se
localizar em área específica e periférica os rendez-vous, a prostituição conseguia
transgredir as tentativas de ―fixação‖, e nos mesmos ambientes centrais em que os
jovens joinvilenses praticavam o famoso footing,143 emergia de forma nada silenciosa,
mas por vezes silenciada, uma nova modalidade de prostituição em Joinville, o não
menos famoso trottoir.144
Assim, na década de 1980 e principalmente na década de 1990, devido entre
outros fatores, as ondas migratórias que se acentuavam para Joinville, os olhares se
voltavam não só para os migrantes, mas também para as mulheres que começavam a
fazer a vida em vias públicas do centro da cidade. Esse fato foi salientado na
reportagem de A Notícia no ano de 2003, buscando no tempo passado a sustentação para
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o discurso no tempo presente, de que a prática no local é um ―problema antigo‖, e em
virtude disso:
A Polícia Militar vai aumentar a fiscalização para combater problemas
relacionados com a prostituição no centro de Joinville. Em reportagem no
AN Cidade deste domingo, moradores, conselho de segurança e as polícias
Civil e Militar denunciaram a marginalização e a falta de sossego à noite no
local. Há casos de atos obscenos, atentado violento ao pudor, consumo de
drogas, a presença de menores e uma série de reclamações em torno da
desordem constatada na região. [...] Os policiais deverão intensificar o
patrulhamento na área para diminuir a perturbação no local e, principalmente,
atacar a criminalidade. [...] No final da década de 80 e início dos anos 90,
Joinville enfrentou impasse semelhante quando os pontos de prostituição
eram na rua Blumenau. Agora, é defendido o fim deles no centro. A
alternativa pode ser um lugar à prostituição que seja distante de residências.
Apesar de polêmica, a proposta em princípio teria sido aceita por travestis e
garotas de programa. A rua Aubé, na região das fábricas, foi cogitada como
um possível espaço onde não haveria transtorno. Porém, moradores das
redondezas são contra a "transferência" da prostituição para lá.145

Vista como um ―problema‖, a prostituição espraia-se pelas avenidas centrais de
Joinville da mesma forma que as áreas periféricas aumentam as margens da cidade, mas
devido às questões socioeconômicas há uma maior preocupação com as áreas centrais.
Em vista disso, no ano de 1976, lemos no Jornal de Joinville os apelos às autoridades,
dos moradores da região central, que pleiteiam a retirada das prostitutas daquele local,
por isso os
Moradores da rua Blumenau endereçaram um abaixo assinado à delegacia de
Polícia local, pedindo providencias para que as autoridades policiais
extinguissem a prática do trottoir naquela via pública.
Severa batida foi efetuada pela ronda da Rádio Patrulha na noite de sextafeira, no sentido de retirar daquela rua as ditas ―mariposas‖.
Várias ―moças‘ foram detidas e entregues a Delegacia de Polícia pela
RP. Dentre as várias praticantes do ―trottoir na‖ rua Blumenau, foram
detidas: Rosangela de Fátima, 18anos, residente na rua Dona Francisca, s/n;
Edina Terezinha Nekan; 30 anos; casada e residente na Vila Costa e Silva;
Rosa da Silva; 16 anos, residente na rua Santa Catarina s/n; Maria Terezinha
da Silva, 20 anos residente a rua Marechal Hermes; Maria Margarida de
Ramos 18 anos rua Papa João XXIII; Leonor Borges 39 anos casada, rua
Marechal Hermes. Todas ficaram até a manhã de ontem detidas na Delegacia
de Polícia; porém como a Delegacia não tem condições de manter estas
criaturas as mesmas foram liberadas e por certo vai continuar. Males da
146
cidade grande. (grifos meus)

Mesmo havendo essa mobilização da sociedade civil, não acarretou na exclusão
daquelas mulheres da rua Blumenau, que resistindo aos embates tornam-se no ano
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seguinte mais uma vez assunto, agora nas páginas do jornal A Notícia, que no subtítulo
arremata, precisa acabar,
É a opinião geral dos moradores daquelas ruas em que o “trottoir” é
praticado mais ostensivamente nos últimos meses. Segundo declarações de
diversos moradores, já cansaram de pedir providências à polícia a fim de que
faça rondas todas as noites no local a fim coibir, pelo menos em parte, os
abusos. Um dos reclamantes assinalou que antes do ―trottoir‖ se transferir da
Rua 9 de Março, notadamente da praça da Biblioteca Municipal para a rua
Blumenau, a noite era muito agradável, podia-se passear na calçada à
vontade. Atualmente isso é simplesmente impossível adiantaram outros
reclamantes. O intenso movimento de mulheres do ―trottoir‖, proferindo
palavrões aos altos brados, obriga os pais a evitar que os filhos
principalmente os menores, brinquem um pouco defronte das casas, mais
precisamente nas calçadas. Outro problema grave e desagradável é com
referência às senhoras e moças que residem naquela região da cidade. 147
(Grifos meus)

Nota-se bem que o jornal não se isenta na disputa entre moradores e prostitutas,
já que faz ouvir somente a posição dos moradores, colaborando desta maneira para que
nas relações de poder, entre as prostitutas de rua e moradores do lugar, os leitores
tenham conhecimento de somente uma das versões da história – e como perceberemos
permanece ainda hoje.
Afinal, os jornais noticiam o que a sociedade quer ler, ou seja, a imprensa é
porta voz de uma classe privilegiada e consumidora, desse produto.
Sabemos, porém, que o poder é praticado, ele é relacional, e estas relações/jogo
de poder. ―é um modo de ação de alguns sobre os outros‖, 148 não estabelecendo uma
dominação estanque sobre aquele que é sujeitado. Sendo assim,
[...] o poder não é da ordem do consentimento; ele não é, em si mesmo,
renúncia a uma liberdade, transferência de direito, poder de todos e de cada
um delegado a alguns (o que não impede que o consentimento possa ser uma
condição para que a relação de poder exista e se mantenha); a relação de
poder pode ser o efeito de um consentimento anterior ou permanente, ele não
149
é, em sua própria natureza, a manifestação de um consenso.

Dessa nomenclatura percebemos que o poder não se detém de forma
permanente, há entre os envolvidos uma ―negociação‖, uma espécie de queda de braço,
assim, se as prostitutas se amparam na legislação que não as criminaliza, vemos que
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neste jogo de poder uma parte dos moradores de Joinville, sobretudo aqueles que
habitam em áreas centrais, têm por sustentáculo os discursos midiáticos que protelam a
discriminação – e a criminalidade150 consuetudinária do comércio do sexo – da
prostituição como uma mazela social.
Entretanto, a própria mídia destaca a prostituição como necessária a esta mesma
sociedade, inclusive pelo impulso comercial que a ocupação fomenta, pois como
salienta o Jornal Hora H de Julho de 1981
A prostituição sempre foi um mercado próspero, fazendo com que os
envolvidos ganhem dinheiro fácil: sem muito esforço. Em Joinville a
prostituição aumenta a olhos vistos, sem que as autoridades esforcem-se
muito para ―solucionática‖ deste problema, que dá muitas dores de cabeça,
não só as autoridades, como aos mais puros, aos mais pudicos, que em
hipóteses alguma admitem o ―trottoir‖ em áreas residenciais como por
exemplo os moradores da Rua Albano Schmidt, nas imediações do número
143, mas especificamente perto do BAR MÁRCIA. Sabe-se por exemplo que
o Delegado Selonke, radicado no 1º DISTRITO realiza muitas blitz em vários
locais da cidade, para que bares não se ampliem transformando-se em
verdadeiros antros de prostituição, não permitindo que prostitutas venham a
denegrir zonas residenciais nobres.151 (sic)

Muito provavelmente que se a prostituição cresceu vertiginosamente nesse
período, foi devido também ao crescimento populacional, e mais propriamente aos que
procuram tais serviços. Se não houvesse o consumo nestes ambientes por parte de
clientes,152 é bem possível que não haveria a proliferação das estruturas de
favorecimento à prostituição, – já que estas funcionam como um comércio e mantém-se
principalmente com a venda de sexo – de maneira alguma o jornal discute uma possível
interação das profissionais do sexo no mercado de trabalho postulado como
―tradicional‖, ou qualquer tipo de trabalho por parte das autoridades constituídas no
sentido de articular outros caminhos às mulheres da vida. Lembro que o endereço
citado é uma área que abriga a classe média alta, próxima ao centro da cidade. E os
discursos, de parte da imprensa, que também está envolvida nestas relações de poder,
muitas vezes, incute nas profissionais do sexo
[...] o rótulo de ―valor humano inferior‖ [...] é uma das armas usadas pelos
grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter sua
superioridade social. Nessa situação, o estigma social imposto pelo grupo
150

O atual Código Penal não conceitua o que é crime, mas podemos auferir que tais atos de criminalidade,
seja algo que transgrida as normas morais ou sociais de determinada sociedade, sendo assim, todo crime
possui uma historicidade, podendo ele ser mutável no tempo e no espaço e determinado pela sociedade.
151
BAR Márcia aumenta prostituição no centro. Jornal Hora H. Joinville, 10 jul. 1981.p.07 Acervo
Arquivo Histórico de Joinville.
152
Discutirmos esta relação de forma mais apropriada no segundo capítulo deste trabalho.

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

55

mais poderoso costuma penetrar na auto-imagem deste último e, com isso,
153
enfraquecê-lo e desarmá-lo.

Desprezadas e segregadas,

mas necessárias à sociedade, segundo o

hebdomadário, que na mesma reportagem de 1981 revela sua preocupação solene ao
combater a prostituição somente nas
Regiões do Centro, Anita Garibaldi, Santa Catarina, Floresta e Boa Vista e
tantos outros bairros são vasculhados pelos policiais. E, é no Bairro Boa
Vista que está o BAR MÁRCIA, bem próximo ao 1º Distrito. [...] Para se ter
uma ideia, os moradores reclamam da bagunça diária na região,
principalmente no período noturno ―onde os empregados da Tupy fazem
ponto ali, quando saem de madrugada do serviço. É uma exploração danada,
e apesar de estar a poucos metros da Delegacia, o 1º Distrito, o delegado Ênio
Gonçalves não faz nada para diminuir o problema‖. [...] Prostituição é “um
mal necessário, mas deve ser em zona específica, longe das áreas
residenciais para que não sirva de exemplo as crianças jovens as
meninas, que crescem vendo taciturnas cenas chocantes. Em abril deste
ano, ou mais precisamente no dia 8 de abril, jornais divulgavam uma blitz
efetivada pelo Delegado Selonke, e entre alguns infratores estava o Bar
Márcia, que funcionava além do horário estipulado pelo alvará de licença,
porque nele estavam trabalhando três mulheres. O bar foi fechado. Mas, o
trabalho foi perdido, um sonho real que durou pouco porque um dia após o
bar funcionava, num escárnio total a justiça. Com a palavra as autoridades.
Os moradores já falaram e muito.154 (sic) (grifos meus)

A visão da prostituição como um ―mal necessário‖ era recorrente ainda nos
jornais de 1980, como observamos na notícia acima, principalmente a fatores de gênero
que permeavam as mulheres, preocupando-se com e a manutenção da virgindade.
Ferrari, ao estudar a Vila Palmira, em São José, nas décadas de 1960 a 1980, afirma que
[...] as mulheres ainda eram aconselhadas a se comportarem de acordo com
os princípios morais aceitos pela sociedade, mantendo-se virgens até o
casamento, enquanto aos rapazes era permitido ter experiências sexuais com
prostitutas ou com garotas consideradas ‗levianas‘, as que permitiam ter
intimidades físicas.155

Nesse mesmo período, no contexto nacional, as discussões sobre a prostituição
começam a aparecer de diferentes formas, mas, sobretudo esta prática passa a ter
visibilidade na imprensa, e lembro que a AIDS contribui decisivamente para que as
prostitutas passassem a ser nomeadas como sujeitos, na perspectiva de Foucault – o
sujeito é nomeado pelo discurso e incidem sobre ele as prescrições, sansões, normas,
controle, etc.. Após o longo período de fechamento político, devido à ditadura militar, o
país entrava aos poucos em uma era mais democrática, e, na cidade de São Paulo,
153
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surgem os primeiros passos no sentido de auferir certa dignidade às profissionais do
sexo.
Estas discussões, realizadas no mês de julho de 1987, denominado assim como o
Primeiro Encontro Nacional de Prostitutas, no qual se articulou e ocorreu a formação da
Rede Brasileira de Profissionais do Sexo, com apoio de intelectuais e cobertura da
mídia nacional e internacional. Mobilizaram-se com o objetivo da profissionalização
―reforma legal, [e de] realizar ações contra violência, implementar programas de saúde e
lutar pela dignidade da prostituta e, fundamentalmente, pelo resgate da sua auto-estima
e contra o estigma‖. 156
Porém, em Joinville, principalmente as profissionais do sexo que faziam a vida
nas vias públicas do centro da cidade eram depreciadas pelos órgãos de imprensa,
muitas vezes expostas nas capas dos jornais, sem nem mesmo levar em conta que a
ocupação poderia ser apenas um dos trabalhos destas mulheres, que em grande maioria
reforçavam o orçamento familiar por serem chefes de família. 157
Mesmo criando-se um ―cordão de isolamento‖, desde a década de 1960 como
vimos, ventilando às margens da cidade as casas de prostituição, as prostitutas
persistiram em frequentar a zona central de Joinville, porém as que insistiam em
continuar pelo perímetro, passam a ser ―controladas‖ pelos discursos dos meios de
comunicação e órgãos governamentais.
Foucault percebeu que, entre os séculos XVIII e XIX, houve emergência de
instituições disciplinares as quais caracterizou como de confinamento, escola, prisão,
quartel, fábrica e os rendez-vous. Tais lugares encerravam dos olhares dos mais
―pudicos‖ as ―imoralidades‖ das práticas sexuais.
Assim os jornais exercem o controle sobre muitos aspectos da vida moderna, em
Joinville, encarregavam-se de delatar as transgressoras (in)formando a população local
das atitudes anormais destas mulheres, travestis e michês – que aparecem no decorrer
das décadas – não obstante, as reportagens de quando em quando estampam nas capas
dos jornais fotografias indiscretas de profissionais do sexo e eventualmente, mesmo de
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clientes, expondo muitas vezes as pessoas, deixando que as imagens falem por si, ou
descontextualizando os cenários.
Habermas chama a atenção para a mudança estrutural da esfera pública que
pode ser ―apreendida na evolução de sua instituição por excelência: a imprensa‖, 158 e a
partir desta conjuntura estes veículos deixam de ser apenas meros ―vendedores de
notícias‖ para serem construtores da opinião pública.159
Desta maneira, a mídia acompanha as tendências, ou melhor, as cria. No início
da década de 1990 quando se falava muito sobre infância e juventude no contexto da
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – evidencia-se que a
preocupação dos jornais de Joinville, relacionados à prostituição de rua no centro, era
com o envolvimento de crianças e jovens neste comércio. 160
Percebe-se isso na reportagem que data de setembro de 1990 quando o autor da
reportagem narra o trabalho de seu colega, o
[...] repórter fotográfico Wagner Jorge [que] registrou no dia 5 deste mês a
sequência de um contato entre um homem e uma mulher, que faz ponto na
rua Itajaí, no centro de Joinville. Enquanto espera seus clientes, a mulher faz
tricô. Depois de combinar o encontro, seu cliente lhe entrega - ―entrega-lhe‖
algo, provavelmente dinheiro e partem para consumação do ato.161

Sem fazer qualquer menção à existência, naquele momento, de adolescentes nas
redondezas, o articulista afirma que ―a questão da prostituição em Joinville é um fato
que deve ser olhada com cuidado por parte das autoridades, principalmente porque
existem várias menores envolvidas neste comércio‖, 162 dando o tom a pauta estabelecida
para o discurso.
Na década seguinte o foco muda e a grande preocupação passa a ser o consumo
de drogas no centro da cidade, a violência, e a criminalidade, como se a prática da
prostituição acarretasse todas as outras, e fosse comum a todas as profissionais do sexo,
e somente ali existissem tais transgressões. Devemos lembrar que as áreas centrais das
cidades são os metros quadrados mais caros das zonas urbanas, portanto, os interesses
158

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Investigações quanto a uma categoria
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econômicos são explícitos aqui nesta querela entre profissionais do sexo e
moradores/empresários que atuam na região do centro – principalmente na rua Itajaí.
Vemos pelo mapa de Joinville, a seguir disposto, que a intenção de segregar as
profissionais do sexo às zonas periféricas, já evidenciadas, vem sendo cumprida, ao
menos no que tange as estruturas destinadas ao meretrício. Não há nenhuma casa de
prostituição no centro da cidade de Joinville, e os que se aventuram em abrir
estabelecimentos em tais áreas são logo perseguidos pelo poder público que aplica
sumariamente a legislação,163 – restava agora somente ventilar às margens as
profissionais que atuam nas ruas da cidade.
Para tanto, ao longo da primeira década do século XXI o discurso jornalístico
permanece discriminar a prática da prostituição, estabelecendo uma íntima ligação com
o tráfico e consumo de drogas, legitimado pelo discurso policial e silenciando as
profissionais do sexo. O jornalista Diogo Vargas, autor de dezenas de reportagens sobre
o tema, disposto normalmente na coluna policial, sublinha que a prostituição é

[...] um problema social que atinge também as ruas do Príncipe, Abdon
Batista e Rio Branco e vem causando desconforto para moradores e
comerciantes da região. [...] Marcucci explica que não pode prender as
mulheres que fazem ponto na Itajaí, uma vez que elas não estão cometendo
nenhum crime. Contra a lei é a exploração de mulheres através da
prostituição. [...] O delegado Marcucci lembra ainda que a prostituição
tem estreita ligação com as drogas. "É um processo que envolve muitos
problemas sociais". [...] A alternativa de delimitar uma área da cidade para
que mulheres exercem a mais antiga profissão do mundo é uma medida
tolerável pela lei, como explica o promotor de Justiça Aurino de
Souza.164(grifos meus)

Como lemos na reportagem, homogeneizando a prática da prostituição como um
continum histórico, pode ser uma (anacrônica) estratégia, já que segundo Margareth
Rago, ―generalizar o termo ‗prostituição‘ para denominar as práticas sexuais ilícitas
desde os primórdios da humanidade, pode ser uma atitude enganadora: armadilha do
desejo de manter inalterados os vínculos com o passado longínquo idealizado‖. 165
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Discutiremos este ponto no capítulo II.
VARGAS, Diogo. Prostituição com local próprio. A Notícia. Joinville, 22 set. 2001.
165
RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em São
Paulo, 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p.23
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Figura 4: O mapa foi gerado a partir de documentações como o Projeto Converso do CTA – Centro
de Testagem e Aconselhamento – do Projeto de Recadastramento Imobiliário da Prefeitura
Municipal de Joinville e do Caderno Relax do jornal Classes A, totalizando 61 estruturas de
favorecimento a prostituição em Joinville no ano de 2005.166
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DENARDI, Adriano. SILVA, Janine Gomes da. Perímetros do Prazer: Um mapeamento das casas de
prostituição de Joinville. In: Caderno de iniciação à pesquisa: Universidade da Região de Joinville.
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. — Joinville, SC : UNIVILLE, 2006. p. 489-493.
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Quanto à ligação com a venda e consumo de entorpecentes na zona central, as
reportagens de A Notícia normalmente submetem os comentários às autoridades
constituídas, como na notícia a seguir que afirma a visão do
[...] comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar e do Litoral, tenente
coronel Roque Heerdt, [que] decidiu ontem aumentar a fiscalização policial
no centro de Joinville. [...] O coronel afirma ainda que todas as medidas serão
tomadas para combater o comércio livre de crack e cocaína nos mesmos
locais da prostituição. A principal será a investigação completa do esquema,
em conjunto com a Polícia Civil.167

Os discursos sobre o consumo de entorpecentes relacionado à prostituição são
recorrentes nas páginas de A notícia. No ano de 2006, pesquisei nesse jornal matérias
relacionas ao tema entre os anos de 1997 e 2005, e consegui apurar que
[...] nas páginas desse periódico, entre 1997 e 2005, é possível localizar pelo
menos 90 reportagens relacionadas à prostituição. Do total, 40 dizem respeito
diretamente à cidade de Joinville; destas, 27 conduzem o leitor a significar a
prostituição de forma pejorativa, pois em 23 matérias foi usada a palavra
―drogas‖, em 19 encontrou-se o vocábulo ―crime‖, 6 delas trouxeram a
palavra ―violência‖.168

Um exemplo do teor das matérias de Diogo Vargas, veiculadas pelo jornal A
Notícia, foi descrita pelo articulista em, 12 de outubro de 2001, quando generaliza que
[...] a prostituição nas ruas Itajaí, do Príncipe, Abdon Batista, Três de Maio e
Rio Branco é um dos graves problemas enfrentados pela PM, constituindo-se
principalmente em ponto de drogas, assaltos e vandalismo. Segundo a PM,
cerca de 50 mulheres e travestis atuam no centro, durante o dia e à noite.169

Vargas também salienta, em outra reportagem, que o ―problema irrita moradores
das redondezas, em sua maior parte pessoas idosas de famílias tradicionais.170
No entanto, nos questionários que aplicamos às profissionais do sexo de
Joinville, no mês de maio de 2010, a maioria das 52 mulheres que responderam a esse
questionamento, alegam não fazer uso de nenhum tipo de droga ilícita, apenas 02
afirmaram utilizá-las com frequência, sobretudo maconha. A grande incidência é o
167
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consumo de cigarro, usado por 24 das 52 mulheres e depois, as bebidas alcoólicas,
consumidas regularmente por 18 mulheres questionadas.
Mesmo os operadores do direito tendo noção de que a prostituição não é uma
contravenção penal, 171 as profissionais do sexo, por não terem uma unidade de classe
(isso em Joinville) e sofrerem com a discriminação de sua ocupação, são tratadas de
forma arbitrária e degradante. Tal qual a Geni e o Zeppelin de Chico Buarque, ―que
tratando com ironia a hipocrisia da sociedade e de quem busca os serviços destas
mulheres, como se fossem meras mercadorias, sem sentimento, que nasceram para ser
apedrejadas e cuspidas‖, 172 depois de cumprir seus serviços, são descartadas.
É possível perceber a construção de estereótipos para as profissionais do sexo
através das várias reportagens dos meios de comunicação escrita de Joinville, que, ao
que parece, procuram apenas manter a normalidade/moralidade pública, e atender
também as reclamações das famílias que moram no centro da cidade. Destaco duas
reportagens relacionadas à rua Itajaí e imediações que descrevem a ação da polícia
contra as profissionais do sexo. De forma lúdica a reportagem inicia dizendo,
[...] o que poderia ser enredo de um filme de Fellini, acontece quase todos os
dias em Joinville, na rua Itajaí, tradicional reduto de prostitutas e travestis.
[...] "A polícia vem com uma Kombi, leva as mulheres e no dia seguinte
estão todas de volta, no mesmo lugar", [...] A visão deprimente, no
entanto, tornou-se mais explícita no último final de semana, quando o
comércio no local não abre suas portas. No domingo, enquanto casais de
turistas passavam pelo local, outro casal (este não de turistas) utilizava do
pequeno beco para manter relação sexual.173 (grifos meus)

Observo que o articulista do jornal associa a cena com um filme de Fellini,
denotando algo que não deveria ser real e sim uma cena de cinema. O diretor Federico
Fellini é conhecido por seus personagens pitorescos, e muitas vezes por representar
cenas grotescas do cotidiano, vidas decadentes etc. Talvez se deva a isso a alusão ao
diretor. Com o desenvolvimento da cidade há também um aumento gradativo no
contingente de profissionais do sexo, sendo que para a abordagem policial desta vez foi
necessário um veículo maior, para comportar todas as garotas/os, isto em 2004, em
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Discutiremos este tema no capítulo II, mas previamente saliento que no Brasil somente é crime o
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Prostituição em áreas urbanas: histórias do Tempo Presente. Florianópolis: UDESC, 2010. p.279-300
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[...] uma operação na madrugada de ontem deteve 36 pessoas - entre travestis,
prostitutas e garotos de programa - que costumam freqüentar o centro da
cidade todas as noites. Um grupo de policiais civis, comandados pelo
delegado regional Marco Aurélio Marcucci, percorreu as principais ruas
centrais com o objetivo de identificar e cadastrar as pessoas que trabalham na
prostituição. A ação iniciou por volta das 22 horas e só foi encerrada
durante a madrugada, quando um ônibus lotado foi levado até a
Delegacia Regional. [...] Um a um, os profissionais do sexo foram levados
para o ônibus da Polícia Militar. Depois, foram cadastrados e fotografados.
Muitos não entenderam a operação. Mesmo assim, não houve qualquer
tumulto. Segundo o delegado, o objetivo da operação é transferir a
prostituição para outro ponto da cidade - já que há muitas reclamações dos
174
moradores da região. (grifos meus)

Por várias décadas, ainda esse dilema envolvendo moradores das áreas centrais e
profissionais do sexo se arrolam pelas páginas dos jornais como uma verdadeira
[...] guerra para tirar a prostituição do centro - especialmente das ruas do
Príncipe e Itajaí - é antiga. Uma das propostas levantadas é só permitir a
circulação numa rua afastada do centro, no bairro Boa Vista. [...] Travestis,
prostitutas e garotos de programa se concentram principalmente nas esquinas
das ruas do Príncipe, Marinho Lobo, Itajaí, Rio Branco, Abdon Batista e Três
de Maio. [...] Um abaixo-assinado com quase 100 assinaturas foi protocolado
no Ministério Público Estadual, exigindo a retirada deles do centro. O
documento entregue ao ministério público relata em detalhes as brigas, o
comércio de drogas e de sexo nas ruas da cidade.175

Outra tentativa de coibir a prostituição no centro foi atacando os usuários desses
serviços através da coação. Constato que é a primeira notícia, do período recortado pela
pesquisa, que o cliente entra em discussão, porém de forma rápida e efêmera. Assim no
início do ano de 1999, a notícia a seguir nos conta do trabalho desenvolvido pelo poder
público relacionado à prostituição, através da abordagem
[...] com os motoristas, anotando nome e placa do carro. "Dias atrás fizemos
um teste abordando cerca de 30 carros. O que me espantou foi o fato de
todos serem homens casados. Sabemos que retirar as meninas das ruas é
muito difícil quando não se tem um local para encaminhá-las, na semana
seguinte elas estão lá de novo. Então faremos o trabalho com as pessoas que
176
procuram as prostitutas. (grifos meus)

Trabalho esse que notadamente não visa educar, se é que as prerrogativas
tangem por esse viés, mas sim constranger, pois como a própria notícia evidencia,
anotava-se a placa do automóvel e os nomes dos usuários, que eram casados. Como já
frisamos, legalmente, prostituir-se no Brasil não é crime, comprar tais serviços também
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não é ilegal. É somente ilegal, portanto, o agenciamento de pessoas com fim de lucrar
através deles. 177 Mas ao que parece a intenção de abordar o financiador deste nicho de
mercado ficou apenas nas páginas dos jornais. Pouco se fala dos clientes nas notícias
jornalísticas. O foco mesmo desse discurso são as profissionais do sexo e embora as
falas versem para um problema social, que leva essas garotas a vender sexo ―a secretária
do Bem-Estar Social, Lídia Duarte, disse que não existe na Prefeitura nada no
orçamento previsto para a prostituição. ‗Não recebemos nenhum comunicado oficial
para que essa área seja criada‘, garante a secretária‖. 178 As medidas voltadas a essas
profissionais, uma constante no país, está diretamente ligada às causas médico-sanitário.
Não é difícil identificar os discursos que perfazem a tipologia da prostituta, e,
nos enunciados da imprensa de Joinville aparece claramente uma disputa por território
de poder, ou seja, elas são a escória, mas precisam ser preservadas em algum canto que
seja, como vimos nas discussões sobre um lugar para elas. Se os jornais portam os
significados e representações de cada época, portadores e formadores de opinião que
são, por certo alimentaram imagens que estereotiparam estas mulheres e seu trabalho.
A partir da interpretação de fontes documentais aqui citadas, vimos que, se a
história é feita de rupturas, ela também é feita de permanências, assim muitos dos
discursos veiculados nos jornais de Joinville ressoam estereótipos do final do século
XIX e início do século XX, como problematizou Margareth Rago acerca da visão dos
[...] médicos sanitaristas brasileiros [que] invadem o submundo da
prostituição, classificam as mulheres ―degeneradas‖, investigam seus hábitos
e costumes, diagnosticam suas doenças, procurando acumular todo um
conhecimento sobre a mulher pública e difundir o estereótipo da puta, a partir
do qual elas serão situadas para fora do campo da normalidade sexual e
social.179

No final desse mesmo século, percebemos as permanências acerca dos
estereótipos das prostitutas, pois, além das preocupações salutares/higienistas ainda em
voga para com as prostitutas, vemos que as agentes comunitárias de saúde forjam uma
espécie de caricatura das profissionais do sexo, alegando que, quando elas não se
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identificam na retirada de preservativos, nos postos de saúde, é possível saber de sua
ocupação ―pelo jeito delas‖. 180
Tais reflexões, a respeito das diversas evidências lançadas e discutidas até aqui,
podem ser feitas a partir da ótica de Norbert Elias quando este propôs, sobre as relações
entre grupos de pessoas, pensar ―de que modo os membros de um poderoso grupo
mantêm entre si a crença, mas também seres humanos melhores do que o outro?.‖

181

Devemos também atentar para ―que meios utilizam eles para impor a crença em sua
superioridade humana aos que são menos poderosos?‖. 182
Neste capítulo, expusemos que Joinville é uma cidade de contrastes, e, ao
mesmo tempo em que possui um dos maiores Produto Interno Bruto – PIB – do Sul do
país, sua riqueza é mal distribuída, e os discursos institucionais do poder público e da
imprensa tentam mostrar à Joinville que nem de longe é perfeita, pois há inúmeras
pessoas que possuem um padrão de vida abaixo da linha da pobreza, habitando em
moradias precárias na periferia da cidade, sem o mínimo de infraestrutura necessária,
enquanto que as áreas centrais e de acesso à cidade são devidamente maquiadas no
intuito de legitimar tais discursos ―oficiais‖. Evidenciamos também que desde o romper
da segunda metade do século XX, as prostitutas são alvos do poder público e da
imprensa, que de forma arbitraria tentaram segregá-las ―confinando-as‖ longe das zonas
residenciais, mas devido à depreciação social que envolve tal ocupação, nem mesmo os
moradores daquela região aceitaram sua presença. Também é inegável as permanências
nos discursos da imprensa escrita no sentido de desqualificar as profissionais do sexo
que trabalham, sobretudo, nas áreas centrais de Joinville, apoiando-se em comentários
de instituições legais e moradores da região, veículos de (in)formação, como o jornal A
Notícia, normalmente reservam as páginas policiais para (re)afirmar representações
negativas destas mulheres. E mesmo com toda adversidade encontrada, as prostitutas
que atuam nas ruas centrais do município resistem e continuam seu trottir cotidiano
para garantir o sustento, muitas vezes não somente o seu.
No próximo capítulo, veremos como o comércio do sexo aparece representado
nos jornais de Joinville, as relações entre prostitutas, clientes e meios de comunicação.
Discutiremos também as atuações do poder público diante da prática da prostituição e
180
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os escândalos envolvendo homens públicos e as estruturas de favorecimento à
prostituição, além de tecermos uma análise teórica, acerca da ocupação do sexo, e as
relações de gênero advindas da prática da prostituição.
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CAPÍTULO II

NOTAS SOBRE “ESCÂNDALOS” NA CIDADE DA ORDEM

Em 2005, foi lançado com o apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, por
meio da Fundação de Promoção e Planejamento Turístico de Joinville – PROMOTUR –
órgão ligado a Secretaria de Turismo, em parceria com o Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares, um Guia Turístico para promover o setor na cidade.
Composto por 98 páginas, editado em inglês, espanhol e português, distribuídos
gratuitamente no principal acesso ao município, o Pórtico de Joinville, paralelo a BR
101, defronte ao parque de exposições Expoville.

Imagem 1: Guia Turístico de Joinville, 2005

No Editorial, lemos os discursos do poder público com relação às imagens as
quais se quer vender da cidade (como apontamos no primeiro capítulo), ou seja, a de
que ―Joinville destaca-se pela qualidade de vida e por sua vocação turística. É conhecida
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pelos títulos: Cidade das Flores, Cidade das Bicicletas, Cidade dos Príncipes, Capital da
Dança e Manchester Catarinense‖.183 Também é esclarecido que, embora ―sendo um
moderno centro urbano, conserva o jeito simpático da gente do interior e, com suas
largas avenidas e ruas sempre ladeadas por jardins, revela o apurado gosto estético, a
dedicação ao trabalho e atenção meticulosa ao ―fazer bem feito‖ do joinvilense‖. 184 Para
além da descrição quase idílica do joinvilense, das delícias gastronômicas, culturais, dos
eventos, o Guia Turístico também promove várias estruturas destinadas ao
favorecimento da prostituição.
Na página 93, do referido Guia, lemos a sugestiva chamada Diversão para
Adultos185 com os nomes dos estabelecimentos, os telefones e os respectivos endereços
de cada uma das casas.

Imagem 4: Guia Turístico de Joinville, 2005
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É perceptível o duplo discurso que se engendra em Joinville quando o assunto
está relacionado a práticas sexuais e à prostituição. Se por um lado evidenciamos no
primeiro capítulo, nas muitas notícias, um apelo aos ―males‖ que a prostituição causa à
cidade, temos o seu incentivo por meio de um material confeccionado com verbas
públicas.
Se tal evento for analisado sob a ótica do Código Penal, a PROMOTUR,
juntamente com o Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e Similares de Joinville,
cometeu uma infração passível de punição, segundo consta no artigo 228 dos Crimes
Contra os Costumes. Ou seja, o anúncio pode ser definido ―como indução, facilitação
ou atração de alguém à prostituição [...] a legislação não prevê finalidade especifica para
o sujeito ativo, porém em caso de finalidade de lucro, à penalidade de reclusão é
acrescida de multa‖,186 mas como outros tantos casos, esse foi devidamente abafado e
acabou em nada.
Neste capítulo, procuro discutir a relação entre a legislação e a prostituição, na
tentativa de analisar como uma atividade a priori, criminalizada e estigmatizada,
encontra espaço para expandir-se numa cidade conservadora que tem como mito o
labor. Discutiremos os vários eventos que tomaram proporções nacionais, definidos
como ―escândalos‖ (segundo certos padrões morais), por muitos veículos de imprensa.
E, mais ainda, incluindo vivências religiosas cujos valores prescrevem condutas
conforme o gênero, e nisso, monogamia e o sexo na família etc.
Com uma das maiores comunidades evangélicas do Estado protestante, Joinville
conta atualmente com mais de 500 templos 187. Insiro, ainda, a discussão acerca de
escândalos envolvendo homens públicos em cabarés da cidade, e como as mídias
teceram os discursos nesses casos.
Não pretendo me alongar na apresentação de formas e legislações sobre a prática
da prostituição, mas apresentar brevemente como alguns países a regulamentam, e deixo
claro que existem três formas ou experiências, onde o debate feminista tem se
debruçado: regulamentarista, abolicionismo e proibicionismo. Para tanto, utilizo

186

RODRIGUES, Marlene Teixeira. O sistema de justiça criminal e a prostituição no Brasil
contemporâneo: administração de conflitos, discriminação e exclusão. Sociedade e Estado. Brasília, v.19
n. 1 p.151-172. Jan/jun. 2004
187
ROSA, Diego. Joinville dos Templos. Joinville. A Notícia. 20 jun. 2010. Anexo D. Segundo a matéria,
que foi capa no Jornal A Notícia, Joinville possui mais de 500 templos evangélicos [a maioria da
denominação pentecostal Assembleia de Deus] e uma população, segundo dados do IBGE do ano de
2000, de 429.604mil habitantes desses 73% afirmam ser de católicos e 22% de evangélicos.
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projetos de lei acerca da ocupação da prostituição, bem como bibliografias relacionadas
à temática e a narrativas de profissionais do sexo, em Joinville.

2.1- A legislação face à prostituição

Alguns países regulamentaristas, como Alemanha, Áustria, Suíça, Equador,
Uruguai e Chile, entendem a prostituição como um fator social impossível de ser
erradicada. Por isso, consentem com a prática da prostituição em determinados lugares
fiscalizados por agentes (normalmente de saúde) oficiais do Estado.
Esse sistema torna a organização das prostitutas, desarticulada, devido ao ―controle
social e à estagmatização das prostitutas por meio de registros e vigilância oficial‖, 188
exemplo disso, acontece na Alemanha, e, na Áustria, devido à exigência dos

[...] atestados médicos obrigatórios [que] impedem as prostitutas de preservar
sua intimidade e escolher seu próprio médico. Estes atestados obrigatórios
não só violam o direito ao segredo médico como provocam nos clientes a
ilusão de segurança sanitária, uma vez que, invariavelmente eles não aceitem
usar preservativos porque confiam no Estado como garantia de saúde da
prostituta. Em verdade, esses exames servem mais para detectar doenças do
que para preveni-las. 189

O regime proibicionista, como o da Suécia, China, Eslovênia, criminaliza a
prática da prostituição, logo, todos os envolvidos são punidos, seja prostituta,
agenciador ou mesmo os que intencionam utilizar os serviços sexuais.
No Brasil, a discussão acerca da regulamentação ou criminalização da atividade
sexual não é nova. Ela existe desde a década de 1950, quando o Brasil (juntamente com
muitos outros países de predomínio do catolicismo) assinou tratados na Organização das
Nações Unidas – ONU – comprometendo-se a extinguir a atividade no país, tornandose, assim, signatário do Tratado Abolicionista Internacional 190. Entre outros países
188

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de DST e
Aids. Profissionais do sexo: documento referencial para ações de prevenção das DSTs e da Aids /
Secretária de Políticas de Saúde, Coordenação Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde,
2002. (Série Manuais n.47).
189
BRASIL, Op. Cit. p.19
190
―O abolicionismo acredita na abolição total da prostituição, ou seja, na possibilidade da existência de
sociedades nas quais não existam mulheres que usam do sexo como profissão. Foi criado no século XIX
por um grupo de mulheres inglesas que lutavam pela reforma moral da sociedade, com o nome de
Federação pela Abolição da Regulamentação Governamental da Prostituição. Hoje, tem sede em Paris,
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abolicionistas, além do Brasil, podemos citar Canadá, Tailândia e Inglaterra, que por
considerarem as mulheres prostitutas, vítimas dos aliciadores, as toleram. Para eles,
somente é vetado e punido o rufianismo, 191 ou seja, os donos, gerentes ou qualquer
responsável pelas estruturas de favorecimento à prostituição. Mas saliento que,
conforme está disposto, sobretudo nos artigos 227 a 231192, no capítulo V Dos Crimes
Contra os Costumes do Código Penal – de 1940, Decreto Lei n. 2.848 – a prostituição
não é um crime (ganhar dinheiro vendendo sexo). Criminoso é quem se favorece dela,
obtendo lucro ou não. Refletindo, portanto, sobre tal intervenção do Estado, a conclusão
a qual se pode chegar é a de que, naquele contexto, os seus representantes julgavam que
as prostitutas eram sujeitos meramente passivos e vítimas, principalmente de homens
inescrupulosos –, tanto em casa quanto em pontos de prostituição pelas rodovias, ruas e
avenidas, ―controladas‖ por cáftens, agenciadores, proxenetas, gigolôs, e a prática
denominada rufianismo ou lenocínio. Porém, sabemos que são milhares de casas de
prostituição e agenciadores193 espalhados pelo Brasil.
No decorrer deste trabalho, fui a uma Delegacia de Polícia Civil ―levantar‖ as casas
que possuíam alvará, necessário para o efetivo funcionamento dos locais de
prostituição. Lá, o responsável que me atendeu quis saber para que eu necessitava de tal
informação. Apresentei um comprovante de frequência do curso de mestrado da
Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC – e expliquei que estava escrevendo
sobre o assunto. Então, ele se dirigiu à sala de seu superior o qual me recebeu. Este
último foi enfático e ríspido, ao me informar que não iria me ceder as informações
solicitadas, pois ―as casas de prostituição são proíbas no país, não sabe?‖. Depois desse
evento chego a outra conclusão: a prostituição no Brasil é o que podemos caracterizar
dentro da língua portuguesa como um oximoro que ―é uma figura de linguagem que
mudou seu nome para Federação Abolicionista Internacional (FAI), e desenvolve uma verdadeira cruzada
pela pureza social, tendo uma importante força ideológica sobre muitas organizações‖. Cf. BRASIL, Op.
Cit. p.20
191
Seria o sustento ou parte do sustento obtido através da prostituição de outrem. Ver: Cf. CÓDIGO,
Penal obra coletiva de Autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz Toledo Pinto,
Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes – 5. Ed. atualizada e ampliada. São Paulo:
Saraiva, 2008 – (Legislação Brasileira).
192
Como está disposto no Código Penal: (art. 227) ―Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem‖;
(art. 228) ―Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone‖; (art.
229) ―Manter por contar própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para
fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente‖; (art. 230)
―Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no
todo ou em parte, por quem exerça‖; (art. 231) ―Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de
mulher que nele venha a exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro‖.
Cf. CÓDIGO, Penal. Op. Cit.
193
Utilizo o conceito que agenciador para designar os homens e as mulheres que lucram com a
prostituição, por ser um termo ―politicamente correto‖. Cf. BRASIL. Op. Cit.
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harmoniza dois conceitos opostos numa só expressão, formando assim um terceiro
conceito que dependerá da interpretação do leitor‖,194 nesse caso, da indolência da lei. 195
Nos últimos anos, no Brasil, houve muitos congressistas que se preocuparam com
as questões relacionadas à prostituição. Em 1997, o deputado federal Wigberto Tartuce
encaminhou o Projeto de Lei 3436/97 (mais tarde seria arquivado) que propôs a
legalização da prostituição para maiores de 18 anos, a qual garantiria o acesso dos/as
profissionais desta área à aposentadoria pela Previdência Social (INSS), como
trabalhadoras autônomas. Entretanto, o projeto continha um teor discriminatório, ligado
ainda à visão do início do século XX, 196 pois em seu artigo 3º, recomendava ser
―obrigatório aos profissionais de que trata esta lei o cadastramento em unidades de
saúde e o exame mensal para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis‖. 197
Qualificando assim as prostitutas como ―grupo de risco‖.
Em 2003, o deputado federal Fernando Gabeira apresentou o Projeto de Lei (PL
98/03), (arquivado também) para profissionalização e regulamentação do agenciamento
das garotas de programa. Ele buscou historicamente sustentar a defesa de sua proposta,
e, de forma muito contundente, em sua justificativa frisou que
Já houve reiteradas tentativas de tornar legalmente lícita a prostituição. Todas
estas iniciativas parlamentares compartilham com a presente a mesma
inconformidade com a inaceitável hipocrisia com que se considera a questão.
[...] a prostituição é uma atividade contemporânea à própria civilização.
Embora tenha sido, e continue sendo, reprimida inclusive com violência e
estigmatizada, o fato é que a atividade subsiste porque a própria sociedade
que a condena a mantém. Não haveria prostituição se não houvesse quem
pagasse por ela. [...] Houve, igualmente, várias estratégias para suprimi-la, e
do fato de que nenhuma, por mais violenta que tenha sido, tenha logrado
êxito, demonstra que o único caminho digno é o de admitir a realidade e
lançar as bases para que se reduzam os malefícios resultantes da
marginalização a que a atividade está relegada. Com efeito, não fosse a
prostituição uma ocupação relegada à marginalidade – não obstante, sob o
ponto de vista legal, não se tenha ousado tipificá-la como crime – seria
possível uma série de providências, inclusive de ordem sanitária e de política
urbana, que preveniriam os seus efeitos indesejáveis. 198

194

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/ acesso em 03 set. 2010.
Mesmo havendo está contravenção penal de forma deliberada – disposto em um código penal muito
aquém de seu tempo –, quando Fernando Gabeira, então deputado federal, apresentou um Projeto de Lei
(PL 98/03), para profissionalização e regulamentação do agenciamento, na mesma onda que levou a
regulamentação da profissão do sexo, no ano 2000, na Holanda, e em, 2002, na Alemanha. Ou mesmo o
Uruguai que tem a regulamentação da prostituição desde a década de 1980.
196
RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1985.
197
Proposições da autoria, relatadas. Deputado Inativo Wigberto Ferreira Tartuce Disponível em
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Inativo_Detalhe.asp Acesso em 08/11/06.
198
Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/114091.pdf acesso em 03 mar. 2008.
195
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Antes mesmo de haver a discussão sobre o Projeto de Lei (98/03) para
regulamentação, foi ―legitimado‖ pelo Ministério do Trabalho no Código Brasileiro de
Ocupações a normativa nº 397 de 09 de outubro de 2002, reconhecendo a prostituição
como ocupação sob o número 5198, no qual há disposto ―atributos e condutas" a quem
almeja exercer tal função.199
Em 2004, o Deputado Eduardo Valverde do Partido dos Trabalhadores de
Rondônia apresentou a PL 4.244/04 (arquivado) propondo instituir a profissão de
―trabalhadores da sexualidade e das outras providências‖, na qual pretendia
profissionalizar com carteira assinada todos os envolvidos diretamente na exploração
sexual, desde garotas de programa, gerentes, dançarinas, atrizes pornô, garçons,
massagistas, estabelecendo que ―os trabalhadores da sexualidade podem prestar serviço
de forma subordinada em proveito de terceiros, mediante remuneração, devendo as
condições de trabalho serem estabelecidas em contrato de trabalho‖. 200 Ao propor tal lei,
o deputado buscou normatizar
A prática da prostituição em território brasileiro [que] passará a ter, entre
outras exigências, a necessidade de registro profissional, a ser emitido pela
Delegacia Regional do Trabalho e renovado anualmente. Esta e outras
medidas previstas neste projeto de lei visam dotar os órgãos competentes de
melhores condições para controlar o setor e, assim, conter os abusos. 201

No entanto, os Projetos de Lei dos deputados Tartuce, Gabeira e Valverde 202
foram apenas um sinal dos tempos, pois ―a história não cessa de nos ensinar – o
discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação,
mas aquilo por que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar‖, 203 e a efetiva
regulamentação da prostituição levaria a um controle estatal ainda maior sobre as ditas

199

No site Oficial do Ministério do Trabalho e emprego há a descrição sumária dos atributos dos
profissionais do sexo ―Batalham programas sexuais em locais privados, vias públicas e garimpos;
atendem e acompanham clientes homens e mulheres, de orientações sexuais diversas; administram
orçamentos individuais e familiares; promovem a organização da categoria. Realizam ações educativas no
campo da sexualidade; propagandeiam os serviços prestados. As atividades são exercidas seguindo
normas e procedimentos que minimizam as vulnerabilidades da profissão.‖ Deixando em aberto, contudo,
se o empreendimento é autônomo ou não para não desacordar da legislação vigente em nosso país.
Disponível em http://www.mtecbo.gov.br/pdf/template_5198.pdf em 22 ago. de 2008. Atualmente está
página foi retirada do site do Ministério do Trabalho possivelmente pelas inúmeras reclamações de
organizações contrárias a legalização.
200
Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/244114.pdf último acesso em 15 set. 2010.
201
Idem.
202
Os Projetos de Lei do deputado Fernando Gabeira e Eduardo Valverde constam nos anexos desde
trabalho.
203
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo:
Edições Loyola, 1996. p. 09-10
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―mulheres públicas‖ e o mundo que as envolve. A questão a ser investigada é a quem
interessaria a regulamentação da prostituição como negócio? 204
Certamente o descrédito que acarreta a ocupação não seria menor sendo ela
legalizada,205 até porque todos os projetos acima citados tem um caráter
preponderantemente higienista e ―controlador‖, segundo as prerrogativas dos próprios
proponentes; ademais as propostas são de regulamentação do agenciamento ignorando
os sujeitos envolvidos na prática da prostituição.
Entretanto, a regulamentação também é defendida pela Rede Brasileira de
Profissionais do Sexo, e pela Organização Não-Governamental (ONG) Davida, –
sediadas no Rio de Janeiro, as duas organizações trabalham em prol dos direitos das
profissionais do sexo no Brasil – segundo essas associações, a regulamentação
garantiria a assistência trabalhista, férias, aposentadoria, comprovação de renda e
demais benefícios sociais. Porém, nos vários depoimentos e conversas que colhi entre as
profissionais do sexo, há uma dissonância sobre o assunto: a grande preocupação que
acometem algumas delas é ter carimbado, em suas carteiras profissionais, o atestado de
prostituta, além do que, como revelam para muitas, haveria também a necessidade do
pagamento de impostos e taxas ao Estado, além do controle sanitário que passaria a se
intensificar.
Essa é a impressão de algumas trabalhadoras do sexo como Agnês Camila que
afirma ser ―totalmente contra a regulamentação, por conta dos encargos que passariam a
existir sobre a ocupação, caso seja regulamentada, prefiro pagar o seguro social como
autônoma‖.

206

No entanto, não são todas as profissionais que pensam dessa maneira.

Renata, que exerce o ofício nas ruas de Joinville há 17 anos, alega que
[...] eu acho uma boa só que eu não sei se isso vai sair mesmo, né, seria legal
porque eu pago o INSS, Previdência Social, [como autônoma] só que nem
todo mundo paga e um dia quando fica doente, pedem ajuda aos outros
porque não guardaram o dinheiro quando precisavam guardar, as pessoas não
pensam no amanhã, elas só pensam no agora, seria uma boa, mas se vai sair
eu acho que não.207
204

Segundo Janice Raymond, na Holanda, depois da regulamentação da prostituição e demais práticas
que envolvem a indústria do sexo cresceu entorno de 25% na economia, cerca de 660 milhões de euros,
que taxado revertem muitas verbas ao governo federal holandês. Cf. RAYMOND, Janice. Não a
legalização da prostituição. 10 Razões para a prostituição não ser legalizada. Tradução autorizada de
Priscila
Siqueira.
25
mar.
2003.
p.
01
Disponível
em:
http://action.web.ca/home/catw/readingroom.shtml?x=30543 acesso em 12 nov. 2009.
205
Lembro novamente que a prostituição não é crime, mas sim o favorecimento dela, então pouco
mudaria o caráter de ―crime moral‖ de quem a exerce, ou existe um insulto maior, no senso comum, do
que ser chamado de ―Filho da puta‖.
206
CAMILA. Agnes. Depoimento concedido a Adriano Francisco Denardi. 25 mai. 2010.
207
PAOLA. Entrevista concedida a Adriano Francisco Denardi. 14 out. 2006.
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Tati emigrou do interior do Paraná para exercer a ocupação de prostituta em
Joinville, essa situação expõe claramente que a discriminação, para ela, não mudaria
totalmente, caso houvesse a regulamentação, pois Tati afirma que é a favor da
profissionalização e assumiria sua condição de prostituta, ―mas depois que meu pai e
minha mãe morressem, antes disso não! Em qualquer lugar do mundo, não‖. 208
De toda forma, as temáticas que envolvem a prostituição e as práticas sexuais
são sempre conturbadas. Mesmo com as inúmeras mudanças na orbita cultural e moral
na sociedade atual, e dos avanços legais, com relação ao comportamento/orientação
sexual, em Joinville ainda há tentativas de representantes do Estado de intervir nessa
área, cerceando a liberdade de escolha.
Em 2005, o vereador Mauricio Peixer encaminhou a Câmara de Vereadores um
Projeto de Lei cuja postulação proibia a exposição de objetos eróticos nas vitrines dos
sex-shops, pois segundo ele, tais determinações constituíam a necessidade de ―vedar a
comercialização desses produtos a crianças e adolescentes. Procedemos assim em nome
da moral e dos bons costumes e para preservar nossas crianças e adolescentes". 209 O
projeto do legislador teve parecer favorável da Comissão de legislação.
Na esteira do projeto do vereador Mauricio Peixer, o Presidente do Legislativo
demonstra, novamente, a intenção do Estado em ―reprimir‖ certas práticas sexuais dos
joinvilenses, como destaca a matéria do dia 15 de Julho de 2005 do Jornal A Notícia se
[...] o mundo do prazer ganha incremento e a cada dia aumenta em Joinville,
a Câmara de Vereadores tenta criar um mecanismo para, pelo menos,
"disciplinar" o assunto. O presidente da casa, vereador Darci de Mattos
(PFL), quer proibir a veiculação de material impresso em jornais e periódicos
de caráter erótico e ou pornográfico que induza à prática da pornografia e da
prostituição. A principal intenção é evitar que crianças e adolescentes tenham
acesso fácil a esse tipo de publicação.210

O discurso parece sempre versar pela salva-guarda das crianças, no intuito de
impor-lhes uma ―normatização‖, pois como observou Ariès, ―uma das leis escritas de
nossa moral contemporânea, a mais imperiosa e a mais respeitada de todas, exige que
diante das crianças os adultos se abstenham de qualquer alusão, sobretudo jocosa, a

208

TATI. Entrevista concedida a Adriano Francisco Denardi. 11 ago. 2006.
VARGAS, Diogo. Sex-shops viram alvo. A Notícia, Joinville, 15 jul. 2005.
210
VARGAS, Diogo. Lei tenta proibir anúncios. A Notícia. Joinville,15 jul. 2005.
209

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

75

assuntos sexuais‖.211 Mas certamente não são as crianças que mantêm esse mundo
veiculado à prostituição. Ainda assim, acentua o vereador que
[...] a pornografia revolucionou os costumes e as tradições. Basta ver, por
exemplo, que o sexo é um dos assuntos mais procurados na internet (busca de
fotos, vídeos ou bate-papos). Acreditamos que somente com medidas
preventivas é que vamos conseguir minimizar os riscos desta ameaça às
famílias.212

Podemos perceber que tais discursos são permeados por certa ―moral‖ que
possivelmente está relacionado ao respaldo alcançado por esses políticos nas urnas.
Lembremos que Joinville possui uma significativa comunidade evangélica, e que essas
medidas moralizantes condizem com os discursos praticados por esse eleitorado
citadino.
Em contrapartida ao projeto do vereador do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), e do presidente da Câmara Municipal de Joinville, Darci de Matos,
do Democratas (DEM), que postulavam ―encobrir‖ os olhares dos transeuntes, 213 os sexshops, e a difusão da pornografia na cidade, outros homens que atuavam em órgãos
públicos parecem não compactuar com os mesmos preceitos. A seguir, veremos alguns
dos casos que escandalizaram a ―cidade da ordem‖.

2.2 Penetras barrados da festa: os “homens da lei” e os célebres casos de bordéis
[...] As ―casas de massagem‖ tornaram-se ambientes da moda joinvilense há
pelo menos cinco anos [...] a proliferação dos pontos continuou e tornou-se
significativa, principalmente em bairros residenciais. A dimensão do negócio
é tanta que os órgãos competentes não conseguem ter um levantamento exato
dessa atividade [...].214

Enquanto
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lenocínio/rufianismo no Brasil, em Joinville, como a notícia do jornal na epígrafe acima

211

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução Dora Flaksman. 2.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2006. p.75
212
VARGAS, Diogo. Lei tenta proibir anúncios. A Notícia. Joinville, 15 jul. 2005.
213
Cf. PONTE, Cristina. Crianças em notícias. A construção da infância pelo discurso jornalístico
(1970-2000). Lisboa: ICS, 2005.
214
VARGAS, Diogo. Negócio Ganhou Espaço. A Notícia, Joinville, 1º abr. 2005.
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destaca as casas de prostituição ou ―casas de massagem‖ – como se conhecem aquelas
que não possuem como foco além de programas o consumo de bebidas alcoólicas –,
cresciam vertiginosamente, bem como os discursos de cunho ―moralista‖ e de
criminalização215 da prostituição, sobretudo em áreas centrais e nobres. Entretanto, nem
mesmo isso impediu a expansão do negócio sua diversificação, principalmente aquelas
destinadas a atender a classe média e as classes populares, tendo em vista o valor dos
programas, que não ultrapassam de 50 reais.
O que propicia a instalação desses ambientes em bairros residenciais ou mesmo
nas galerias comerciais do centro é o caráter sigiloso, a divulgação é exígua através dos
meios de comunicação, e, na maioria das vezes, os lugares são propagandeados entre os
clientes. Mas a ―simbologia‖ mais tradicional para destacar tais ambientes, são os
grandes números dispostos em frente aos estabelecimentos/casas, no intuito de chamar a
atenção dos interessados. A procura das profissionais do sexo a tais ambientes é
crescente, principalmente pelo fato de eles proporcionarem uma maior segurança contra
clientes violentos e/ou inadimplentes, transeuntes delinquentes, bem como a
perseguição policial nas áreas centrais que tradicionalmente abrigam o trottoir em
Joinville, conforme foi exposto no primeiro capítulo.
O fato é que as estruturas de favorecimento à prostituição na cidade existem, e
são muitas, mas nas áreas periféricas, preferencialmente em mais áreas populares.
Porém, quando alguém se aventura em transgredir essa norma ou fronteira virtualmente
imposta, logo é punido, como informa o articulista de A Notícia em agosto de 1998,
quando ―A casa noturna Moulin Rouge de Márgara,216 que funcionava na rua Rio
Grande do Sul, 165, bairro Atiradores, foi fechada por policiais militares, na noite de
quarta-feira, por estar irregular‖. 217 O bairro citado fica na zona oeste de Joinville, área
de classe média alta, bem próximo ao centro. A referida casa destinava-se a atender a
classe mais elitizada da cidade, onde a concorrência é mais acirrada, ainda segundo A
Notícia

216

A mencionada proprietária da casa de prostituição, Márgara Hadlich, exatos dez anos depois, mais
uma vez ganha às páginas dos jornais devido a atritos com a justiça. Depois de sair do ramo do
agenciamento ela se tornou repórter e assessora da Revista Metrópole de Blumenau de propriedade do Sr.
Ivonei Silva. Márgara era a principal responsável, segundo ela em entrevistas a jornais, por receber as
determinações do governador (que já conhecia dos tempos em que moraa em Joinville) para as notícias a
serem lançadas.
217
ZIMMERMANN, Arlei. Polícia fecha casa noturna Moulin Rouge de Márgara. A Notícia. 22 ago.
1998.
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Os proprietários Márgara Hadlich e o companheiro Manfred Rainer Maier,
foram autuados em flagrante pelo crime de casa de prostituição, previsto no
artigo 229 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de dois a
cinco anos. [...] A casa, conforme verificou o delegado, funcionava como
ambiente de prostituição ―Havia sete quartos, salão e boate. Quando
chagamos o som estava ambiente, mas tivemos informações de que de vez
em quando também tinha som ao vivo‖, acrescenta o delegado. Durante a
revista, estavam na casa em torno de oito a dez mulheres e mais seis
clientes.218

Outra tentativa de inibir totalmente as casas de prostituição na área central e
adjacências, como discutimos no capítulo anterior, foi desfechado e noticiado por duas
vezes: primeiro em 2002, e mais tarde em 2005, quando a polícia civil começara uma
ofensiva no intuito de ―coibir a atividade‖ 219 dos profissionais do sexo nas salas
comerciais do centro de Joinville, que segundo informa o discurso midiático, a ―ação
fez parte de uma ofensiva para atender denúncias e reclamações de moradores e
empresas do centro‖.220 O negócio funcionava em um prédio comercial no centro da
cidade, ―em salas do Edifício Cristiana, na Rua do Príncipe, quase em frente ao prédio
da Polícia Federal‖, 221 e como tal tinha seu expediente delimitado pelas galerias que ali
funcionavam. O atendimento era feito de segunda a sábado, das 9h às 19h. ―No edifício
a polícia soube da existência de uma segunda sala com finalidade de prostituição, e no
mesmo andar. [...] No cartão de divulgação, eram oferecidos vídeos eróticos, acessórios,
além de mulheres loiras e morenas‖. 222
As casas que buscam um público-alvo mais abastado, em Joinville, são poucas.
Além das duas citadas no início deste capítulo, outra é a residência abaixo, situada às
margens da Avenida Santos Dumont, tão refinada quanto misteriosa. Nesse ambiente só
entram convidados, para tanto há um muro alto, com portão de ferro para proteção. Só
entra na casa, se pelo interfone disposto à frente do lugar você tiver uma senha, e depois
ainda uma palavra-chave que somente clientes ―selecionados‖ possuem. 223 Tudo isso
pensado certamente no intuito de resguardar a imagem dos frequentadores.
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Imagem 3: Casa Marlene Rica224

Nesse mesmo ambiente, onde há uma segurança rígida para impedir a entrada de
penetras, ou mesmo de simples olhares curiosos, em uma noite estrelada de sábado, dia
29 de novembro de 2003, enquanto rolava uma festinha particular, não um, mas vários
penetras resolveram adentrar ao estabelecimento. Tudo fazia parte de uma ação que
vinha sendo empreendida em Joinville, sob as ordens do juiz Alexandre Moraes da
Rosa, o qual havia despachado um mandado para fiscalização de denúncia de
exploração sexual infanto-juvenil nos bordéis da cidade. Um desses lugares foi a casa de
Marlene Rica. Entre os penetras que tentaram entrar em sua casa, estavam policiais
militares e civis, além de agentes da vara da Infância e Juventude.
Então ―o que era para ser uma noite de ‗diversão‘ começou a virar problema por
volta das 2h30min‖,225 pois o mandado que os Operadores do direito cumpriam foi
224

Fonte: http://www.clubedochampanhe.com.br acesso em 02 dez. 2009.
CAVALLAZZI, João José. MP apura festa de policiais em bordel. Diário Catarinense. Florianópolis,
04 fev. 2004. Geral p.25
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anulado por questões hierárquicas. Ao lado da proprietária do estabelecimento Marlene
Rica estava o Comandante de toda Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Paulo
César da Conceição Caminha,
[...] imediatamente o oficial foi reconhecido pelo tenente que comandava os
militares àquela noite. O tenente perfilou-se e fez a tradicional continência ao
superior, para espanto dos outros membros da força-tarefa. O
constrangimento foi geral. Conforme relatou o comissário de menores em
depoimento ao promotor, que este oficial demoveu o tenente de dar sequência
à operação,226

Desconcertados, os penetras foram embora. Tudo não teria passado de um mero
fato abafado não fosse a delação do comissário da Infância e Juventude Milton
Francisco da Silva. Mesmo assim o caso – que passou a ser denominado caso do bordel
– só veio a público quase três meses depois do ocorrido, quando então o comandantegeral da Polícia Militar foi primeiramente afastado, e depois, exonerado do cargo.
Pressuponho, acerca de tal acontecimento, poder interpretá-lo pelas análises de
Sérgio Buarque de Holanda que em Raízes do Brasil aponta, ainda com relação à
sociedade colonial brasileira, as características da face familiar as quais muitos dos
homens bons auferem ao Estado os laços de afetividade domésticos peculiares às
formações pré-capitalistas na qual não existiam as relações assalariadas de produção.
Para ele, essas características acabaram por acarretar um constante entrelaçamento do
privado pelo público sem uma rígida distinção entre um e outro, ao que chamou de
patrimonialismo.227
Muitos membros de autarquias públicas, sendo ou não concursados, se utilizam
deliberadamente das posições estatais para benefício próprio – não só concedendo
favores empregatícios –, o que explica em partes a atitude do Chefe de polícia do Estado
de Santa Catarina. Pois nesta dinâmica, para o
[...] funcionário ―patrimonial‖, a própria gestão política apresenta-se
como o assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e
os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do
funcionário e não a interesses e objetivos, como sucede no verdadeiro
Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e
o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. 228
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deliberadamente, haja vista que ele impediu uma determinação legal de outra autarquia.
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Por envolver um membro do alto escalão da segurança pública do Estado
catarinense o acontecimento repercutiu pelo país inteiro, ganhou destaque na mídia
escrita, televisiva, radiofônica e eletrônica, em Jornais do nosso Estado, como o Diário
Catarinense e o A Notícia, o qual figurou no mês de fevereiro, de 2004, em pelo menos
10 capas. Obteve registro em revistas como Veja, Isto É e Época no mês de fevereiro de
2004.
Na edição on-line de 09 de fevereiro de 2004 na revista Época, da editora Globo, a
articulista Silvia Pinter relatou o caso intitulando bordel de segurança máxima da
seguinte forma:
Na semana passada estourou em Santa Catarina um escândalo que deverá
entrar para o folclore da política local. O coronel Paulo César da Conceição
Caminha, principal autoridade da Polícia Militar no Estado, foi flagrado
dentro do bordel Marlene Rica, o mais tradicional da região. O coronel foi
pego por acaso, durante uma blitz de combate à exploração sexual de
menores, e impediu que a fiscalização fosse realizada.229

Os desdobramentos dessa história foram ficando cada vez mais escusos no decorrer
do mês de fevereiro de 2004. O Diário Catarinense mesmo omitindo nomes, no intuito
de preservar a imagem dos envolvidos, descreveu que o principal delator do
acontecimento teria narrado
[...] ao juiz que, ‗em tom de intimidação‘, o oficial citou o nome de ‗outra
autoridade‘ que supostamente estaria no interior da casa de prostituição. ‗O
oficial não permitiu que os portões fossem abertos, obstando com sua
presença a entrada da força-tarefa, intimidando os presentes, fazendo com
que de imediato os policiais civis e militares entrassem às pressas em suas
viaturas mediante pedidos de desculpas, visivelmente constrangidos e
acuados pela autoridade.230

As supostas outras personalidades do cenário político catarinense que estavam
na casa não se revelaram, mas o próprio Diário afirmou que eram ―vários membros da
cúpula da Secretaria da Segurança. Pelo menos quatro, além de Caminha, teriam ido a
casa‖. 231 Fato salientado também por Silvia Pinter, no site da Época: ―Pior: o coronel
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Caminha ainda teria afirmado, da porta do Marlene Rica, que o secretário de Segurança
Pública do Estado, João Henrique Blasi estava com ele no prostíbulo naquela noite‖.232
Adentrando aos meandros dos jogos políticos o Secretário de Segurança João
Henrique Blasi elencou que
[...] o fato de uma força-tarefa formada por comissários da Infância e
Juventude ter ido fiscalizar a eventual presença de adolescentes em um
prostíbulo de Joinville onde se encontrava o coronel Paulo Conceição
Caminha foi uma ―intrigante coincidência‖ [...] Sem citar nomes, Blasi
acrescentou que destacou dois advogados para acionar judicialmente ―os
responsáveis pelas denúncias levianas‖ que o colocaram como participante da
noitada ocorrida em novembro. [...] Blasi disse ainda que, caso o coronel
Caminha seja poupado de um inquérito pelo Ministério Público, não
impedimento algum parta seu retorno ao posto máximo da PM.233

Nessa época, João Henrique Blasi era o principal nome cotado para concorrer à
prefeitura municipal de Florianópolis pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB –, fato que acabou não acontecendo.234 Entretanto, o Secretário da
Segurança do Estado não expôs nenhuma opinião contrária ao acontecido, mesmo que a
presença do coronel no bordel tenha sido repudiado inclusive pela Associação dos
Praças de Santa Catarina – APRASC –, por meio de seu Presidente. O Secretário
salientou que não vê impedimento ao Comandante em retornar ao cargo, mas ele não
demonstra se seu julgamento baseia-se unicamente na ótica mercadológica que se tem
da prostituição como prestação de serviços, ou na longa história de opressão masculina
sobre as mulheres, denotando aquela visão que se tem da prostituição como um mal
necessário e que por isso, não se pode extirpar, mas apenas silenciá-la.
O próprio Secretário de Segurança ainda arremata enfaticamente que ―o fato de o
chefe de mais de 13 mil policiais militares estar em uma casa de prostituição, por si só,
não é motivo suficiente para afastá-lo do cargo‖.235
Os dias que se seguem ao escândalo do Bordel são instigantes. Até mesmo o Jornal
A Notícia que de longa data possui um editorial tido como conservador,236 diante da
morosidade com que o Ministério Público conduzia as investigações, intitulou o
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editorial de 02 de março de 2004 como um Silêncio Constrangedor em tom de brado
alardeou que
[...] a conclusão primeira do ministério público (MP) é de que, de fato,
ocorreu a obstrução aos trabalhos da força-tarefa e de que o coronel
Caminha, ex-comandante-geral da Polícia Militar, também incorreu nos
crimes de abuso de autoridade e de prevaricação. Nesse aspecto, a conclusão
do MP é clara e transparente, como esperava a opinião pública que
acompanha com tanto interesse os esclarecimentos em torno do lamentável
episódio. Mas a conclusão do ministério público continua insuficiente. Daí a
imperiosa necessidade de novos esclarecimentos e explicações. Agora, da
parte da Procuradoria-geral de Justiça, que mantém silêncio inexplicável em
torno das investigações já encerradas sobre a presença ou não, no prostíbulo,
na noite de 29 de novembro, do secretário de Segurança e Defesa do
Cidadão, João Henrique Blasi. Pelo inquérito conduzido pelo ministério
público em Joinville, dois membros da força-tarefa confirmam as palavras do
coronel Caminha, de que no interior da casa de "Marlene rica" se encontrava
o secretário de Segurança de SC. Paradoxalmente, contudo, o caso foi dado
por encerrado e arquivado na Procuradoria-geral de Justiça. Cabem as
perguntas: quem conduziu tal investigação? Que pessoas foram ouvidas?
Como se chegou à conclusão de que, apesar das declarações do então
comandante-geral da PM, o secretário João Henrique Blasi não se encontrava
naquele local?237

Apesar desse apelo pelo cumprimento da justiça, não notamos no editorial, tão
pouco nas notícias relativas ao caso do bordel, em A Notícia as mesmas premissas que
constam nas outras tantas reportagens que elencamos até aqui sobre as práticas da
prostituição em Joinville. De forma alguma o jornal caracteriza o ambiente de Marlene
Rica como lugar de desordem, drogas, violência, criminalidade ou mesmo a exploração
sexual envolvendo menores. Acerca disso é imprescindível destacar que além do abuso
de poder explícito, no que diz respeito ao caso, há um agravante ainda maior, já que os
barrados da noitada cumpriam uma determinação do Juizado da Infância e da
Juventude, que durante toda aquela semana vistoriaram vários estabelecimentos de
favorecimento à prostituição com a intenção de desmantelar prováveis redes de
exploração sexual de menores. Embora o foco desta pesquisa não tenha sido a essa
exploração envolvendo menores, é importante ressaltar que ainda em meados desta
década, Santa Catarina vigorava em quarto lugar no país em números de (56) cidades
com rotas e pontos de aliciamento de menores. 238
Para demonstrar que o poder público é atuante, o alvará da casa de Marlene Rica foi
temporariamente cassado, porém ―o estabelecimento denominado wiskerya consta no
código Tributário do Estado, razão pela qual a Polícia Civil é obrigada a conceder o
237
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A NOTÍCIA. Silêncio Constrangedor. A Notícia. Joinville, 02 mar. 2004. Editorial
RIBEIRO, Jeferson. SC na Lista Negra da Prostituição Infantil. A Notícia. 27 jan. 2005. Geral

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

83

alvará‖(sic). 239 Quando histórias como essas vêm a público, os órgãos responsáveis
rapidamente tomam providencias de ―enquadrar‖ os proprietários ou responsáveis pelas
estruturas de favorecimento a prostituição, mas as medidas repressivas parecem ser
efêmeras somente em quanto à opinião pública – sobretudo, conduzidas pelos meios de
comunicação – se interessa pela temática, posteriormente os estabelecimentos voltam a
funcionar normalmente, como é o caso da wisqueria de Marlene Rica.
Outro caso envolvendo um funcionário público foi muito mais abafado que o caso
do bordel, talvez por não envolver uma diligência oficial e haver certos
escamoteamentos dos fatos.
O evento a seguir aconteceu em uma madrugada de outubro, de 2009, e envolveu o
motorista do Ministério Público Federal em Joinville. A tessitura desta trama segundo o
Jornal A Notícia, ―começou dentro da Corpus Company e teria resultado na expulsão do
cliente Orcil Osvaldo Muller Lacerda, que é funcionário público federal. Houve
discussão e a Polícia Militar foi chamada‖, 240 quando a guarnição chegou ao local,
quem acabou preso foi o dono e a gerente da casa, pois
[...] enquanto policiais militares registravam a ocorrência contra o
funcionário público e contra o segurança da casa por agressão, dois
procuradores da República chegaram ao local. Segundo um dos procuradores,
eles teriam sido chamados pelo próprio funcionário público, que é motorista
do Ministério Público Federal.241

No meio da madrugada, atendendo ao chamado de um motorista do Ministério
Público Federal, prontamente dois procuradores da República se deslocam até a casa de
prostituição na periferia de Joinville, e pouco se explicou depois disso. E nem mesmo
gerou processo contra o motorista. Já o dono e a gerente da casa foram conduzidos ao
Presídio Regional de Joinville, mas posteriormente foram soltos. Nos dias que se
seguem, a própria imprensa silencia e nada mais publica sobre o evento. Porém, esse
fato é apenas um exemplo da aplicação da lei, já que como evidenciamos tanto a
prostituta quanto seus clientes não são criminalizados pela legislação atual. Mas outras
perguntas que permearam este trabalho foram: quais seriam as razões que levam os
clientes às zonas de prostituição? Como acontecem as relações nas casas de
prostituição? Quais os discursos acerca da prostituição por parte das feministas?
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2.3 Nas casas de luz vermelha: tecendo gênero

Naquela mesa, quantas noites passei junto dela, / Um copo de uísque, /
fumando um cigarro ou tomando cerveja / Num breve sorriso, lançava um
olhar pra mim docemente / E de copo em copo eu bebia contente / Desejando
o corpo daquela mulher / A casa noturna onde perdi toda minha vida.[...] / O
som ambiente fazia da noite um palco de festa / E eu sempre ali, um
apaixonado amante perfeito / Dançando na pista, pagando despesas sem
mágoas no peito / E o meu amor e todo sentimento / Ela trocava por um outro
qualquer / A casa noturna onde perdi toda minha vida / Perdi meu dinheiro, o
amor deste mundo, a mulher querida / Se foi para sempre minha juventude
muito mais ainda / A felicidade que eu tanto esperava também perdi. 242

Falar de casas de prostituição acarreta inevitavelmente falarmos das relações de
gênero, pois esse conceito ―não pretende significar o mesmo que sexo, ou seja, enquanto
sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, gênero está ligado à construção
social como sujeito masculino ou feminino‖. 243 Joan Scott explica ainda que
[...] gênero tanto é substitutivo para mulheres como igualmente utilizados
para sugerir que a informação sobre o assunto ―mulheres‖ é necessariamente
informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Esta
utilização insiste sobre o fato de que o mundo das mulheres faz parte do
mundo dos homens, que ele é criado em e por este mundo.244

Nas zonas de prostituição são estatisticamente os homens, na grande maioria,
que frequentam tais estabelecimentos, e são atendidos, predominantemente por
mulheres. Mas para além, das relações sociais, a prostituição também deve ser
dimensionada pelo viés econômico, sendo que essa atividade a é a terceira maior
economia ilícita do mundo, ficando atrás somente do tráfico de drogas e da venda de
armas. 245
Porém, em tais relações o cliente é normalmente isento de culpa ou julgamento
moral como as prostitutas o são. Parece que os homens não fazem parte do assunto,
quando na verdade eles são um dos grandes responsáveis pela existência do mercado do
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sexo, pois certamente não haveria a prestação de serviços prostitucionais se não
houvesse consumidores.246
Embora em muitos países ele (o cliente) seja criminalizado, como por exemplo,
em alguns estados dos Estados Unidos, na Suécia, e mesmo na França a maior
incidência estigmatizadora ainda recai sobre a prostituta.
Se a prostituta, enquanto sujeito histórico, e a prostituição como prática social
são construídos social e culturalmente, e por conta disso possuem caráter mutável
conforme o período, o cliente também o é. Embora esses sujeitos, – prostitutas, clientes
e a própria prática, erroneamente tida como a ―profissão mais antiga do mundo‖ (em
história nada existe ou existiu desde sempre) – quando emergem nas discussões,
principalmente na imprensa, que escreve ao senso comum, são representados como um
continum a-histórico. Por vezes, o cliente é tratado como agente passivo, vítima da
astúcia da prostituta, inebriado pelos seus encantos e feitiços, mero escravo de sua
natureza masculina, inerme frente à sua ―pulsão sexual‖ (alegada como ―natural‖),
despertada e potencializada pela mulher/prostituta.247 Essa é uma representação
construída ao longo do século XIX, através de um discurso quase sempre masculino, em
que o homem ―pode‘. As mulheres tipificadas como honestas seriam as rainhas dos
lares, assexuadas e submissas, ou seja, a antítese da prostituta, que foi descrita, no
contexto da emergência da sociedade burguesa, como sendo
[...] aquela que, ao contrário da mulher honesta e pura, vive em função da
satisfação de seus desejos libidinosos e devassos. Ela ―tem um andar, um
sorriso, um olhar, uma atitude que lhe são próprios; é preguiçosa, mentirosa,
depravada, extremamente simpática ao álcool, despreocupada do futuro, e
muitas vezes destituída de senso moral‖.248

Muitos discursos – por vezes até misóginos – sugerem o caráter concupiscente da
mulher prostituta, eximindo os clientes, mantenedores da prática, de qualquer análise,
relegando à mulher a escolha e permanência no ramo.
Essa visão, veiculada principalmente aos discursos médicos, oitocentista, é
rompida no limiar do século XX e XXI. Nesse momento, a prostituta e a prostituição
passaram a ser construídas com certa discrepância, mesmo pela perspectiva feminista.
De forma mais ampla e generalista, há duas grandes correntes teóricas dentro do
246
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movimento feminista, as radicais 249 e as liberais, que analisam de maneira diversas a
ocupação do sexo, se ela é voluntária (escolha/trabalho) ou obrigatória (escravidão). Há
mais duas vias feministas de análise sobre a prostituição, que segundo Piscitelli:
[...] consideram a vinculação das mulheres com o sexo a fonte de seu maior
poder. Assim, a prostituta seria um símbolo da autonomia sexual das
mulheres e, como tal, uma ameaça potencial ao controle patriarcal sobre a
sexualidade das mulheres. Outras, mais cautelosas, pensam no sexo como um
terreno de disputa, não como um campo fixo de posições de gênero e poder.
Estas linhas de pensamento reconhecem a existência de uma ordem sexista,
mas consideram que ela não é inteiramente determinante. O sexo é visto
como uma tática cultural que pode tanto desestabilizar o poder masculino
como reforçá-lo.250

Pela corrente de pensamento considera por algumas autoras como radical, a
prostituta é simplesmente passiva, sem agência, explorada pelo cliente e pelos
rufiões,251 que parece ser a mesma visão de alguns meios de comunicação de Joinville,
como percebemos na notícia de março de 2005,
Embora não seja crime andar pelas calçadas - como fazem as profissionais do
sexo – a atividade está diretamente ligada com o consumo de drogas e
desordens. [...] A maioria está ali para garantir o sustento. É comum
encontrar histórias de infância na pobreza e casos de exploração sexual em
casa. Mas há os que vivem engajados no mundo da prostituição para
sustentar uma rede - cafetões, agenciadores de sexo e traficantes.252

Nessa perspectiva, é o homem explorador/opressor/dominador da mulher
prostituta que é explora/oprimida/submissa. Tal representação passou a acontecer,
segundo Piscitelli quando a
[...] prostituta ocupou tanto o lugar da escrava sexual como o do agente mais
subversivo dentro de uma ordem social sexista. As percepções sobre a
prostituição em um e outro extremo são diversificadas. Num deles, a
vinculação das mulheres com o sexo é percebida como a raiz de sua opressão
e abuso. Assim, a prostituição é vista como caso extremo do exercício
abusivo do sexo, portanto, quem oferece serviços sexuais é percebida como
inerentemente vítima de violência. Nessa visão, a prostituta é um objeto
sexual, um ser passivo e carente de poder.253
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Tais teóricas alegam que, de certa forma, a prostituição é consequência do
patriarcado.254 Conceito que, por vezes, acabaria pré-determinando e (re)forçando as
condutas sociais postuladas às mulheres e no caso da prostituta, ela seria simplesmente
um objeto sexual masculino. O patriarcado seria expoente máximo da opressão
feminina, e segundo as feministas radicais, o qual ignorou o direito de autonomia às
mulheres. Acerca desse assunto, Piscitelli afirma que

[...] O pensamento feminista procurou no patriarcado a ideia de uma origem,
de um tempo anterior, quando teria começado a história da opressão das
mulheres – a organização social contemporânea atualiza a ordem existente
nas sociedades arcaicas, na qual a dominação era exercida por homens255.

Essa lógica estabelece à mulher prostituta como uma mercadoria, vitimizada e
apontada como expoente máximo da degradação moral, pois seu corpo é ao mesmo
tempo de todos e de ninguém, musicada como objeto, ―seu corpo é dos errantes, dos
cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada; dá-se assim desde menina [...] é a
rainha dos detentos das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato e também vai
amiúde com os velhinhos sem saúde [...],256 e nessa sina seguem cumprindo a função
social a elas postuladas. Entretanto, observando as proposições foucaultianas as quais
mostram que não existe sujeito natural, e sim um sujeito social historicamente
construído, definido a partir dos preceitos vigentes em sua sociedade. A mulher não
nasce prostituta, ela se torna prostituta. E a prostituta é construída muito mais pelos
discursos sobre elas, do que pelas suas práticas cotidianas.
Sobre essa prática, várias pensadoras feministas, pesquisadoras de diferentes
áreas do conhecimento têm se debruçado, como fez Tânia Navarro Swain, professora do
Departamento de História da Universidade de Brasília, defensora da prostituição como
uma violência social contra as mulheres. A Autora repudia, de forma contumaz,
qualquer possibilidade de acarretar a prostituição com trabalho, Swain entende a
prostituição como uma ―banalização do estupro‖257 e protesta contra quem diz
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Que a prostituição é trabalho e ainda, voluntário, é, no mínimo, um insulto às
mulheres, é um insulto ao trabalho, é o menosprezo total das condições que
levaram tais mulheres a se submeter e mesmo a defender a ―profissão‖ que
exercem. O que poderia levar uma criança, uma adolescente, uma mulher a
este aviltamento senão a força, o poder, o estupro, a violência social que
aceita a figura do ―cliente‖ como consequência de corpos profanados, usados
e abusados, assujeitando, escravizados?258

Outra teórica radical é Donna Hugles, que é a Educadora e Coordenadora de
pesquisa da Coalizão Internacional contra o Tráfico de Mulheres – Coalition Against
Trafficking in Women (CATW), uma organização não governamental internacional que
criou uma nova Convenção das Nações Unidas Contra a Exploração Sexual. Ocupa a
cadeira de Estudos Femininos na Universidade de Rhode Island. Hugles em um texto
difundido pela Rede Mundial de Computadores (Internet), e citado em diversos
estudos259 sobre temas relacionados à regulamentação da prostituição, pergunta se A
Legalização Da Prostituição Refreará O Tráfico De Mulheres?. 260 Segundo a autora, a
partir de dados empíricos, porém de forma generalizadora, afirma que
[...] as sobreviventes da prostituição declaram que cada ato de prostituição é
sentido como uma violação. De modo a suportar as múltiplas invasões dos
seus corpos recorrem a drogas e álcool para entorpecer a sua dignidade e
integridade física. Por vezes, a sua saúde física e emocional fica destruída.

Para Hugles, a legislação que rege a prostituição deveria descriminalizar a
prostituta, entretanto, ela é veementemente contrária à legalização da prostituição, por
acreditar que as mulheres estariam sujeitas à exploração de aliciadores legalmente
constituídos.
Janice Raymond segue a mesma linha de Hugles. Raymond é Professora Emérita
da Universidade de Massachusetts, diretora co-executiva da Coalizão Internacional
contra o Tráfico de Mulheres – Coalition Against Trafficking in Women (CATW) –
propôs 10 razões para a não regulamentação da prostituição, segundo ela
A seguinte argumentação se aplica a todas as formas de apoio oficial à
prostituição, incluindo não somente a legalização total de bordéis e atuação
dos cafetões, mas também a descriminalização da Indústria Sexual, a
regulamentação da prostituição por leis como o registro das prostitutas ou os
258
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exames de saúde obrigatórios para as mulheres, ou qualquer sistema no qual
a prostituição seja reconhecida como ―trabalho sexual‖ ou defendida como
uma opção de trabalho.261

Para tanto Raymond faz um apanhado geral sobre o Tráfico de Mulheres nos
países onde há a liberação legal da prostituição – principalmente na Holanda, Alemanha
e Austrália – constatando que a maioria das ―trabalhadoras sexuais‖ são de países
pobres. Ela argumenta ainda que a medida em nada reparou a condição das prostitutas,
mas ao contrário, estigmatizou ainda mais as profissionais, por terem que fazer exames
periódicos de saúde.
Raymond acredita que a regulamentação não iria dignificar as mulheres, tão
somente legalizaria a exploração. A autora defende que a lei somente autorizaria os
agenciadores a terceirizar ―a atividade da prostituta, ou o fato de que os homens que
compram as mulheres para a atividade sexual seriam, então, aceitos como legítimos
consumidores de sexo‖.262 Pois para ela,
Quando as barreiras legais desaparecem, também desaparecem as barreiras
éticas e sociais que impediam a mulher de ser tratada como uma mercadoria
sexual. A legalização da prostituição passa uma mensagem para as novas
gerações de homens e garotos de que as mulheres são mercadorias e que a
prostituição é uma brincadeira sem consequências.263

Nessa mesma perspectiva, atua o pensamento das Igrejas cristãs, principalmente
pela maior delas, a Católica, modeladora da concepção (moral) cristã ocidental, censura
a prostituição e o sexo, tendo-os como degradante e pecaminoso ao ser humano como
explica na reportagem abaixo, um representante da Igreja no Estado de Santa Catarina
É conhecido que o sexo é um impulso violento. Por sua violência, facilmente
se perde o controle sobre ele. Pratica-se para satisfazer o forte impulso para o
prazer. Não é um ato de amor e doação, de querer bem ao outro. A falta de
domínio sobre si leva solteiros a procurarem o prazer a qualquer custo na
fornicação ou na prostituição [...]. Casados perdem a cabeça e o coração,
caem em tentação e cometem o adultério, tão severamente condenado na
Bíblia. Por fim, casamentos desmoronam.264

As teóricas radicais (ao menos as que apresentamos) tendem a homogeneizar a
prostituição, tanto em questão de classe, faixa etária, quanto em relação a
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etnias/nacionalidades, e entendem a prostituição como uma prática ligada diretamente
com um sequestro ou com o tráfico interestadual ou internacional de pessoas.
Um contraponto interessante é o de Kamala Kempadoo, Professora da
Universidade de York, Canadá, estudiosa do assunto, no artigo, Mudando o debate
sobre o tráfico de mulheres, 265 publicado em Cadernos Pagu de 2005, edição
totalmente dedicada a novos olhares sobre os temas relacionados a práticas e discursos
sobre a prostituição. O artigo faz um apanhado histórico sobre o tema, além de trazer à
baila um embate entre as duas grandes vertentes do feminismo.
Segundo Kempadoo, a corrente atual, de feministas radicais, liga-se à corrente
de feministas do começo do século XIX de euro-americanas, que
[...] liga o tráfico exclusivamente á prostituição, vista por sua vez como a pior
forma de opressão patriarcal e a forma mais intensa de vitimização de
mulheres. Sua premissa central é de que a prostituição é ―assédio sexual‖,
abuso sexual e violência masculina. Considera-se assim que a indústria
global do sexo força as mulheres à prostituição, as mantém em escravidão
sexual e viola seus direitos e integridade corporal.266

Outra abordagem, a qual defende, intitula de feminismo ―transnacional‖ ou do
―terceiro mundo‖. Nessa ótica, Kempadoo expõe as ideias das feministas as quais
defendem que as prostitutas que ―migram‖ para outras partes do mundo têm agência, e
que o fazem por escolha, sendo assim
Toma o tráfico como discurso e como prática que emergem das interseções
de relações de poder estatais, capitalistas, patriarcais e radicalizadas com a
operação de atuação e desejos das mulheres de darem forma às próprias vidas
e estratégias de sobrevivência e vida. [...] Considera-se que racismo,
imperialismo e desigualdades internacionais também configuram as vidas das
mulheres. [...] A atuação e atividade feminina, dessa perspectiva, podem
então apresentar-se de diversas maneiras, às vezes contestando a dominação e
controle masculinos sexualizados, dependendo de condições, histórias e
contextos culturais específicos.267

De forma geral Kempadoo afirma, com base na perspectiva das teóricas
transnacionais, que na maioria das vezes a mudança de país acontece voluntariamente,
sobretudo por condições materiais, no intuito de melhorar de vida e ajudar a família, por
imaginarem que no exterior terão uma rentabilidade bem maior. 268
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Em Joinville, anoto duas notícias sobre esse âmbito, as quais corroboram com as
análises das feministas transnacionais e de Kempadoo. Uma delas, inclusive, repercutiu
em nível nacional como capa da revista Isto É, além de diversos jornais
internacionais. 269
Em 2004, A Notícia, publicando quase sempre no Caderno Policial, afirma que o
estado de Santa Catarina estaria na rota do sexo internacional. As mulheres joinvilenses
seriam levadas a países como Espanha, França, Itália e Alemanha. 270 Segundo as
investigações da polícia Federal e Civil de Joinville, ―o esquema envolve agenciadores e
um policial civil é suspeito de intermediá-lo. A maior dificuldade da polícia é provar o
tráfico de mulheres e o aliciamento, pois a maioria delas alega espontaneidade e livra o
agenciador‖.271
Mas sem dúvida (ou ainda com muitas dúvidas), o caso que mais repercutiu
tanto na imprensa local, quanto nos burburinhos da cidade de Joinville, foi o da ―Miss
desaparecida‖, Taíza Thomsen.
Desde o início do ano de 2007, nas capas e páginas dos principais meios de
comunicação de Joinville (e do Brasil) todos se perguntavam sobre o desaparecimento
da Miss Brasil 2002. A incógnita de seu paradeiro teria relação com o tráfico
internacional de mulheres para a exploração sexual, já que de Joinville, Taíza foi para
São Paulo – alguns supõem que ela teria ido em busca de trabalho, outros que se afastou
da cidade por conta de um caso extra-conjugal com uma autoridade, hoje, do legislativo
federal272 – posteriormente teria ido para Londres, onde supostamente virou stripper em
casas noturnas da capital inglesa.273 Fato é que quando Jiselda Aparecida de Oliveira, –
intitulada como a maior cafetina do Brasil – foi presa em 2006, pela Polícia Federal que
―prendeu várias pessoas ligadas ao tráfico internacional de mulheres, na Operação
Afrodite, em dezembro do ano passado, conta o policial, o nome da miss apareceu nas
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investigações.‖274 Ainda, segundo o informante da Polícia Federal, ―ela chegou a viver
por um período com uma pessoa ligada ao esquema‖, 275 mas de fato ela ainda não
revelou os motivos que a levaram ao exterior.
Em nossa sociedade capitalista a lei de mercado diz que o cliente que compra ou
aluga, como diria Paula Lee,276 o ―sexo‖ da prostituta para satisfazer suas necessidades
físicas passa a deter o poder sobre ela, pois segundo o jargão de mercado, se estou
pagando quero ser bem atendido, com todos os atributos propagandeados pela
comerciante, mas essa postura acaba reproduzindo a premissa cultural do patriarcado
hierarquicamente constituído de homem sujeito, mulher objeto. Nas relações dentro das
casas de prostituição há um jogo, se o homem está ali, apriori para consumir sexo, a
mulher prostituta não é um agente passivo. Concordo, portanto, com a ideia de que o
sexo (prostituição) é um ―terreno de disputa‖. Assim, se o homem consome o sexo da
prostituta, ela por sua vez também o explora, seja através da exigência – para lhe fazer
companhia – de pagar ―doses de bebidas‖, porções ou petiscos, cigarros ou, então, o
próprio pagamento do programa. Corrobora com essa reflexão a afirmação de Piscitelli
As práticas de prostituição, tais como outra forma de mercantilização e
consumo, devem ser lidas de maneiras mais complexas que apenas uma
confirmação da dominação masculina: em certas circunstâncias, elas podem
ser espaços de resistência e de subversão cultural. [...] a posição da prostituta
não pode ser reduzida à de um objeto passivo utilizado na prática sexual
masculina, mas como um espaço de agência no qual se faz um uso ativo da
ordem sexual existente.277

Dolores Juliano, antropóloga espanhola analisa de forma sócio-econômica e
cultural como as prostitutas são estereotipadas. Ela é enfática ao assegurar que a
estigmatização sofrida pelas prostitutas advém do seu exercício de poder nas relações
com os homens (clientes), pela desvirtuação de ―modelos‖ construídos acerca dos sexos,
desta maneira, aponta que
Pero esta discriminación agresiva de las trabajadoras sexuales se apoya
también en otro elemento ligado a La construcción social de los géneros. Me
refiero al arquetipo viril. Según él, a los hombres, en tanto que tales les es
debido amor y servicios gratuitos por parte de las mujeres. Cuando se
enfrentan con las prostitutas que no dan amor y sólo prestan sus servicios por
un precio convenido, encuentran que esta relación negociada mortifica su
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ego, y restablecen simbólicamente el equilibrio, despreciando
desvalorizando a sus interlocutoras en la relación pactada.278

y

Elisiane Pasini, antropóloga da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp,
defensora da prostituição como trabalho, em sua tese de doutoramento abordou o tema
da prostituição na Vila Mimosa, Rio de Janeiro. Sua pesquisa abrangeu de um histórico
sobre o local, as relações de gênero/sociais, econômicas e culturais envolvendo os
homens e as mulheres no interior da zona de meretrício (Vila Mimosa).
Pasini, neste estudo etnográfico, desmistifica vários estereótipos que constituem
as relações de gênero, e mesmo econômicas na zona de prostituição, apesar de constituir
um ambiente específico, podemos relacioná-lo a diferentes lugares que constituem
práticas peculiares às descritas pela autora, sobretudo no que diz respeito às relações
entre clientes e prostitutas.
Saber o que levam os homens/clientes a procurar os serviços de uma profissional
do sexo é muito complexo, temos várias indicações, que vão da suposta necessidade
física,279 timidez para estabelecer contato com outras mulheres, condicionamento físico,
sociabilidade,

trabalho,

desempenho

sexual,

problemas

conjugais,

subjugação/dominação sobre a mulher prostituída, relações sexuais, fetiche, custo
benefício, etc.
No olhar de Gabriela Leite,
[...] quando o homem vai à zona, procura sexo sem envolvimento, pois é
aceito que o amor não excludente pode ser exercido pelo homem às
escondidas (pela mulher, jamais!) [...] Os homens vão à zona em busca da
sua fantasia sexual.280

Além desse olhar fetichista voltado à prostituta em detrimento da esposa
imaculada, mãe dos seus filhos, proponho um olhar econômico sobre a ocupação.

278

Mas essa discriminação agressiva contra as trabalhadoras do sexo também é apoiado por um
outro elemento ligado à construção social de gênero. Refiro-me ao arquétipo masculino. Segundo
ele, para os homens, como tal, o amor lhes é devido, é um serviço gratuito das
mulheres. Quando confrontados com prostitutas que não amam e só prestam serviços por um preço
acordado, eles acham que essa relação negociada mortifica seu ego, e restabelecem simbolicamente o
equilíbrio, desrespeito e uma desvalorização dos seus parceiros na relação acordada. Tradução do autor.
JULIANO, Dolores. El trabajo sexual em la mira. polémicas e estereótipo. Cadernos Pagu. n. 25
Jul./dez. 2005 pp.85-86
279
FÁVERI, Marlene de. As piriguetes de floripa: práticas contemporâneas e propaganda de sexo pago.
In.: PEDRO. Joana Maria. FÁVERI, Marlene de. SILVA, Janine Gomes. (Orgs.) Prostituição em áreas
urbanas: histórias do Tempo Presente. Florianópolis: UDESC, 2010.
280
LEITE, Gabriela. Eu, mulher da vida. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. pp.14-15
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Percebo, através de alguns dos contatos que estabeleci os quais frisam a relação
custo benefício ao contratar os serviços de uma profissional do sexo, o custo de uma
garota de programa que atende a classe média e popular varia de 25 a 80 reais e
dificilmente ultrapassam esses valores – quando isso acontece, intitulam-se
acompanhantes de alto nível – o valor representa algo próximo a 10% do salário
mínimo. A questão financeira fica evidente quando pensamos na oscilação do número
de programas, tendo em vista a data de remuneração dos trabalhadores.
Em 2005, colhi um depoimento de Bia de França, presidente da Organização
Não-Governamental (ONG) Filhos da Noite, 281 de Joinville. Bia assegurou que as
profissionais do sexo que atuam nas ruas da cidade, em períodos de pagamento de
salário, a média diária de programas salta de 5 a 6 para 8 a 9, em programas que custam
R$ 60,00 a R$ 80,00 reais. 282 Penso que é apenas uma questão de raciocínio econômico
simples, ou seja, há maior demanda porque há maior consumo, há maior consumo
porque há menor preço, laissez faire laissez passer no melhor espírito do capitalismo.
Cinco anos depois, em 2010, durante o mês de maio, questionei 52 mulheres, que atuam
em casas de massagem de classe média, acerca desse fator 41 delas afirmam fazer da
prostituição única fonte de renda, nesse índice praticamente 80% das consultadas
dedicam-se integralmente à ocupação, o que demonstra o potencial econômico da
atividade em sustentar as profissionais. A maioria das garotas que responderam ao
questionário dizem receber mensalmente entre 1 e 6 salários mínimos, fruto de 1 a 10
programas diários em valores que variam de 25 a 50 reais. Desse montante, as garotas
ficam com 40% do valor do programa, ficando o restante com a casa devido ao aluguel
do quarto para a efetivação dos programas.
Estatisticamente é difícil estabelecer um valor aproximado que cada uma recebe,
tendo em vista que os preços variam de casa para casa, e também o número de
programas que cada uma faz, mas tentei mensurar esses valores. Tais projeções
econômicas relacionadas à prostituição rendem uma média que varia entre R$ 1. 600 a
281

Embora as prostitutas sejam muitas, e a muito circulam em Joinville, houve somente uma tentativa de
organização da classe na cidade, através de uma Organização Não-Governamental (ONG), chamada
Filhos da Noite. A entidade que existiu por cinco anos, com verbas que obteve junto ao Ministério da
Saúde, possibilitou a manutenção física de um ambiente, e também proporcionou desenvolvimento de
folders com os projetos e orientações, dadas para as/os profissionais do sexo de Joinville, como métodos
de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, violência contra a orientação sexual, dicas de
saúde, economia doméstica.
282
FRANÇA, Bia de. Depoimento concedido a Adriano Francisco Denardi. 25 ago. 2005. Tendo por base
uma média de 04 programas diários, no valor de R$ 60,00 reais, as profissionais do sexo de rua, ganham
em média R$ 240,00 reais por dia, em cerca de 25 dias, estatisticamente, o valor pode chegar a R$
6.000,00 mil reais.
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R$ 2.000 mil reais, segundo o número de programas diários feito por elas, baseado no
salário mínimo.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE – na pesquisa
divulgada em 21 de outubro de 2010, a renda média mensal do trabalhador brasileiro no
mês de outubro ficou em torno de R$ 1.499,283 que é o maior índice já registrado no país
desde 2002. Se levarmos em conta a veracidade dos números expostos, pelas
profissionais do sexo, vemos que o rendimento mensal delas é maior do que a média
dos demais trabalhadores brasileiros. As dificuldades econômicas relacionadas ao
ingresso na prostituição devido à falta de oferta de emprego regular são, na maioria das
vezes, relacionados também ao acesso à escolarização.
Devidos aos pudores que constituem a sociedade, foi bem difícil encontrar
pessoas que se dispusessem a falar sobre o mundo da prostituição, mesmo homens
usuários de tais serviços. Devido a essa dificuldade, procurei visitar alguns desses
ambientes, e comecei a conversar informalmente com os frequentadores mais sociáveis.
Percebi, então, que para muitos homens, as profissionais não passam de máquinas de
fazer gozar como me disse Pedro,
[...] sou casado, mas gosto de pular a cerca, mas arrumar uma amante não
quero, incomoda muito, cobram a presença, quer carinho, sair, passear, essas
coisas de mulher, é bem mais barato vir aqui na zona e esvaziar o saco (segue
risos), a puta não te cobra nada mais que o dinheiro combinado, bebo uma
cerveja, gozo, pago e vou embora.284

A maioria das profissionais do sexo alega ter uma relação amigável com seus
clientes, até por que a incidência maior na procura por profissionais do sexo advém de
homens casados que não querem complicação alguma, por isso evitam ao máximo
confrontos ou desregramentos com elas.
Segundo Tereza, uma garota de programa – como gosta de ser chamada – de
Joinville, explicou, ―gostaria de citar aqui que de todos os homens que tive antes de ser
GP [Garota de Programa], nunca fui tão respeitada e bem tratada como sou pelos meus
clientes, apesar de 90 % deles serem casados e amarem suas famílias são verdadeiros
cavalheiros comigo‖.285 Ela ainda afirma ter com esses clientes uma relação ―como se

283

Disponível http://www.ibge.gov.br acesso em: 25 out. 2010
Tentei transcrever o mais fiel possível as conversas que mantive, para tanto anotei as conversas em
uma espécie de diário de campo. Depoimento colhido em 25 mai. 2010.
285
TEREZA, depoimento colhido por Adriano Francisco Denardi 02 mai. 2010.
284
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fôssemos namoradinhos. Muito carinho! Em primeiro lugar me torno amiga da maioria,
e eles sempre voltam‖.286
Essa visão é defendida também por Gabriela Leite, socióloga e ex-prostituta, que
participou da organização da Rede Brasileira de Prostituição. Leite foi uma das
fundadoras da ONG Davida, que luta pelo direito e pela regulamentação da prostituição
no Brasil, e da grife Daspu,287 sublinha que
[...] nós não achamos o homem o inimigo da história, pelo contrário. O que é
inimigo de todos nós é essa filosofia de vida que o cristitanismo ocidental
imprimiu. Monogamia, que não existe, a fidelidade, que não existe. A
sexualidade separada do resto da vida. Sexualidade só para procriação. A
igreja Católica fala disso até hoje. É contra preservativo! Somos todos
produtos disso, homens e mulheres.288

Outra questão defendida por muitas garotas de programas é a necessidade do
extremo profissionalismo nas atribuições de seus ofícios. Esse argumento é percebido
nas palavras de Gabriela Leite, quando assevera ter a prática de separar os sujeitos
[...] Não há mistura. Mesmo quando acontece o gozo, quando pinta um cara
com as mesmas fantasias que você e isso acontece, é como acidente de
trabalho. Não tem essa de envolver. [...] Eu sou radical nessa de separar
profissionalmente o que é freguês do que é meu homem.289

Pasini, estudando as masculinidades – no plural, pois como as feminilidades não
são estanques – na Vila Mimosa, assegura que lá também parece haver a diferenciação –
mas flexível em alguns casos – entre o cliente que paga e o não-cliente, este que não
paga pelo programa, sendo que essas relações não-pagas se estendem para além das
boates.290 Segundo a autora
As relações comerciais – aquelas mantidas com clientes – se definem a partir
das relações sexuais entre prostitutas e clientes que se dão no contexto da
prostituição em que há troca de um serviço (o contrato sexual) por um bem
(dinheiro, entre outras coisas). Ou seja, são homens consumidores de relações
sexuais oferecidas no exercício da prostituição. São relações que só ocorrem
mediante pagamento e no período do programa. Apesar da possibilidade de
uma ampliação do espectro de possíveis trocas entre as prostitutas e os
clientes, isso não as equipara às relações com os não clientes.291
286

TEREZA. Op. Cit. 02 mai. 2010.
O nome da grife é um trocadilho com a famosa loja de artigos de luxo de São Paulo, Daslu. A Daspu,
foi idealizada para arrecadas fundos para a ONG Davida, são as próprias prostitutas da Vila Mimosa, no
Rio da Janeiro, que projetam, confeccionam e desfilam os modelitos.
288
LEITE, Gabriela. Daspu, uma grife surpreendente. Revista Caros Amigos. Jan. 2006, p.29
289
LEITE, Gabriela. Op. Cit. 1992. p.14
290
PASINI, Elisiane. Op. Cit. Sobretudo o Capítulo 4 onde ela discute as relações de masculinidade e
feminilidade na Vila Mimosa focando principalmente os clientes daquele ambiente.
291
PASINI. Op. Cit. 201
287
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Nesta perspectiva afetiva, envolvendo a prostituta com o cliente, surgi uma nova
categoria entre tais sujeitos. A antropóloga Cláudia Fonseca, ao estudar as mulheres que
se prostituem na Praça Central, na cidade de Porto Alegre, afirma haver a figura do
―velho‖, aquele que ajuda financeiramente com regularidade, assumindo muitas vezes o
posto de marido.292 Em uma entrevista que fiz para esta pesquisa, a depoente me relatou
que ―tem uns que fazem compra, pedido, e mandam lá, a filha da dona desse lugar onde
eu trabalho, ela nunca encostou em ninguém, tinha um cara que mandava dois mil por
mês pra ela293 Fonseca ainda constatou que ―cerca da metade das mulheres mencionou
um companheiro fixo com quem coabita em um arranjo doméstico, em geral,
monogâmico, e que elas denominam ―marido‖, 294 e não apenas como muitas literaturas
apontam um gigolô, aproveitador.
Nos questionários que apliquei às profissionais do sexo de Joinville, também
questionei esse fator. Segundo os dados apontam, das 52 mulheres que responderam,
apenas 6 afirmam ter um cônjuge, 2 se dizem separadas, enquanto que 44 delas são
solteiras.
Neste capítulo, evidenciamos que a prostituição tornou-se um assunto constante
entre representantes de instâncias do poder público, que muito se discute quanto à
profissionalização da prostituição e da legalização das casas de prostituição, no Brasil.
Mesmo sendo ilegais no país, até mesmo homens ligados à segurança pública fazem uso
dessas casas, como por exemplo, no ―caso do bordel‖, em que membros da cúpula de
segurança pública do estado de Santa Catarina foram flagrados na casa da Marlene Rica.
Muito se especulou quanto à participação de outros membros de altos escalões do
governo na festa que ocorreu, mas até mesmo os jornais que alegam ser imparciais e
comprometidos, silenciaram nomes, ou o fato de que os envolvidos barraram uma força
tarefa a qual fiscalizava a prostituição infantil. Sem levantar hipóteses, não se falou na
possível existência de adolescentes naquele lugar, ou então a presença de autoridades de
maior poder no Estado. O fato teve grande repercussão, entretanto ele foi efêmero, e
nada mais se falou sobre o caso.
Refletimos também sobre as relações de gênero que há nas casas de prostituição
e na ocupação de profissional do sexo, de teóricas e acadêmicas feministas, que
discutem o caráter da prostituição. Umas, mais radicais, analisam a ocupação como
292

FONSECA, Claudia. A dupla carreira da mulher prostituta. Estudos Femininos. Rio de Janeiro. 1996,
vol. 4, n.1, pp.07-33.
293
TATI. Entrevista Concedida a Adriano Francisco Denardi. 11 ago. 2006.
294
FONSECA, Op. Cit. p.23
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violência, entendendo que as mulheres que se prostituem são vítimas passivas de
homens inescrupulosos, enquanto que feministas liberais entendem, como eu, que a
ocupação do sexo é um trabalho, e que na grande maioria das vezes as mulheres optam
por esse ramo, como qualquer outra profissional no mercado de trabalho. Tentamos
também desvendar o lado do cliente nesta relação que de fato não é uma tarefa das mais
fáceis. É impossível dizer que são os homens que efetivamente mantêm a prostituição
como um mercado muito próspero em Joinville. O que foi possível descobrir é que um
considerável contingente desses homens são casados, e a relação que se estabelece entre
clientes e prostitutas, normalmente é apenas comercial, pois quando há um
relacionamento amoroso, o homem perde o caráter de cliente.
No próximo capítulo problematizaremos que, para além do comércio direto do
sexo, este mercado envolve muitos outros atores/setores, que fazem girar uma economia
significativa, potencializada através de propagandas eletrônicas (ou não) que
comumente vêm sendo utilizadas em sites, chats de bate-papo, messenger e blogs, ou
em

jornais,

revistas,

entre

outros,

com

anúncios

de

garotas/os

de

programa.295Evidenciaremos as muitas estratégias desse mercado para conquistar o
cliente. Veremos como tais estabelecimentos se utilizam de diversas promoções e
anúncios de marketing para divulgar o negócio.

295

PISCITELLI, Adriana. Apresentação: gênero no mercado do sexo. Cadernos Pagu. 2005, n.25.
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CAPÍTULO III

NEGÓCIOS DA VIDA: ESTRATÉGIAS DO MERCADO DO SEXO EM
JOINVILLE

Joinville possui o terceiro maior Produto Interno Bruto – PIB – do Sul do Brasil,
atrás apenas de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Ano após ano vemos esse montante
crescer. Atualmente o valor é estimado em 5,86 bilhões de dólares por ano, sendo o
maior do Estado de Santa Catarina. Joiville possui uma renda per capita de
aproximadamente 11,6 mil dólares por ano.296

Ano

Produto Interno Bruto

PIB PER CAPITA

2000

4.687.416.445.61

10.911.02

2001

5.050.075.612.67

11.321.41

2002

5.261.140.317.12

11.594.39

2003

6.162.861.469.00

13.959.00

2004

7.110.290.000.00

13.959.00

2005

7.110.290.000.00

14.910.00

2006

7.337.060.150.00

15.390.00

2007

8.920.697.437.00

18.127.78

2008

10.282.096.000.00

20.688.00

Tabela 2: evolução do Produto Interno Bruto de Joinville, em reais297

Com um percentual de crescimento maior que a média nacional, o potencial
econômico de Joinville atrai muitos investidores, inclusive no comércio do sexo,298 que
296

CADERNO ESPECIAL Joinville 159 anos: A cidade e seus apelidos. A Notícia. Joinville, 09 mar.
2010. Os números, da renda per capita, em dólares, impressionam, mas se convertermos esse valor, não
extrapola o da média nacional. Então 11,6 mil dólares de renda per capita, multiplicando pela média de
cotação do dólar de 1,75, em março de 2010, quando foi divulgado esse montante, a renda do joinvilense
é algo em torno de R$ 1.691, 00 reais.
297
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE – IPPUJ. Joinville cidade em dados 2009. Joinville: Prefeitura
Municipal de Joinville, 2009. p. 84
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vem acompanhando as tendências de crescimento da cidade, 299 principalmente por que o
município vem investindo no segmento de Turismo de eventos e negócios. Sendo que
esse setor atrai um contingente significativo de turistas – em torno de 85 mil em 2009 300
– à cidade, com um poder de compra muito grande, tendo inclusive uma instituição
voltada ao setor, a Joinville Costa do Encanto Convention & Visitors Bureau, fundada
em abril de 1997, fruto da iniciativa privada. A empresa tem buscando atrair para
cidade eventos e convenções. A atividade turística está em franco crescimento, e é
possível notarmos isso pela tabela abaixo.

Turistas

Nacional

Estrangeiro

Total por ano

Ano

Número

Receita

Número

Receita

Número

Receita

2003

94.789

5.599.707.40

1.823

171.531.79

96.612

5942.761.19

2004

85.029

6.476.645.94

2.216

217.005.22

87.245

6.693.651.16

2005

128.803

10.644.358.13

3.238

403.268.53

132.041

11.047.626.66

2006

152.023

15.817.740.90

2.088

743.981.42

154.111

16.561.722.82

2007

166.123

19.312.992.60

1.999

472.368.50

168.122

19.785.361.10

2008

165.999

21.362.001.41

739

306.687.95

166.738

21.668.689.36

Tabela 3: número de turistas e receita anual do turismo em Joinville, valor em dólares

Como muitos outros setores não só do turismo, mas também da indústria e do
comércio, o mercado do sexo vem se diversificando e buscando atrair os clientes com
anúncios em meios de comunicação e campanhas de marketing. Assim, meu objetivo
neste capítulo será problematizar as estratégias das casas de prostituição, de Joinville,
para atrair os clientes aos seus estabelecimentos, e também outros ramos que
indiretamente lucram com a prostituição formando o que podemos caracterizar de

298

E importante salientar mais uma vez que não há como caracterizar ―a prostituição‖, ela é uma prática
que muda segundo o ambiente e a época, em que é exercida, ademais também sobre a prática da
prostituição incidem inúmeros discursos.
299
Corrobora com essa perspectiva o fato de que atualmente está sendo construída no Bairro América, um
dos locais mais caros da cidade, na zona norte, uma filial de uma das casas de prostituição mais famosas
do Estado de Santa Catarina a Bocarra Show, que possui estabelecimentos também em Balneário
Camboriú e Florianópolis.
300
Disponível em: http://www.revistapremierbusiness.com.br acesso em: 02 out. 2010.
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indústria do sexo.301 Para tanto, analisei o caderno Relax Classe A, que vem encartado
todas as semanas no Jornal Classe A, o qual se dedica unicamente a promover o
mercado do sexo em Joinville. Junto a essas estratégias também apresentarei mais
alguns dados colhidos na pesquisa de campo utilizando o questionário do qual fiz uso
nos dois primeiros capítulos.
Procurei também analisar como os discursos jornalísticos, ao reportarem-se às
―acompanhantes de alto nível‖, têm um posicionamento oposto àquele utilizado para se
referir às profissionais do sexo que atendem as camadas populares em Joinville. As
prostitutas, muitas vezes, são representadas de forma homogênea e depreciativa, o que
resulta em um pré-conceito. Com essa atribuição de sentido, tais discursos conceituam e
constroem apenas a concepção que lhes interessa sobre essas garotas que atuam nesta
fatia do mercado do sexo joinvilense. Pois como sabemos, o discurso jornalístico se faz
―[...] da escritura, no primeiro caso, de leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa
troca, essa leitura e essa escritura jamais põem em jogo senão os signos. O discurso se
anula, assim, em sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante‖.302

3.1- Sexo a venda: Relax Classe A e o marketing do prazer a serviço do “pecado”

Percebi que tenho de fazer a minha propaganda ficar diferente. Bem,
nenhuma menina tem propaganda com foto. [...] Achei uma frase de impacto
bem legal. Vou colocar uma foto minha, deixando os olhos à mostra e
cobrindo a boca, escreverei meu telefone e a seguinte frase: ―O dinheiro foi
feito para as mulheres, de que ele serviria se elas não existissem? Onassis‖.303

O jornal Classe A é um semanário de classificados diversos, e nele há anúncios e
propagandas de empresas e pessoas que queiram vender algum objeto ou alugar
imóveis. Em média, cada edição contém 150 a 200 páginas, dependendo do número de
301

Segundo AGUSTÍN, Laura. ―Quando se fala em ―indústria do sexo‖, alude-se à sua dimensão, à
capacidade de gerar renda, às inter-relações com outras grandes indústrias e infra-estruturas e à
diversidade de negócios relacionados com o sexo, alguns dos quais apresentam formas de organização
industrial e outros poderiam ser considerados quase ―artesanais‖ (como no turismo sexual)‖. apud.
PISCITELLI, Adriana. Corporalidade em confronto: brasileiras na indústria do sexo na Espanha. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, v.22, nº 64 jun. 2007. p.29
302
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo:
Edições Loyola, 1996. p.49
303
OLIVEIRA, Vanessa. O Diário de Marise. A vida real de uma garota de programa. São Paulo:
Matrix, 2006. p.159

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

102

anunciantes. Não possui editorial, mas vários cadernos ―temáticos‖ de redes de imóveis,
concessionária de automóveis, concursos públicos, empregos em geral. Está em
circulação em Joinville e região há 12 anos, com uma tiragem de 16.000 exemplares
semanais. O jornal é comercializado em dezenas de lojas, postos de gasolina, papelarias,
padarias, lanchonetes, bancas de revistas etc. No valor de R$ 3,00. O que chama a nossa
atenção para esse jornal é o fato de que entre os diversos cadernos também existe um
chamado de Relax Classe A, destinado exclusivamente à propaganda de casas de
prostituição, profissionais do sexo autônomas, michês, 304 travestis, sex-shop, motéis,
farmácias as quais anunciam medicamentos que combatem a impotência sexual.

Imagem 1: Relax Classe A

A maioria das mulheres que anunciam no Relax Classe A formulam codinomes
como forma de apresentação, alguns deles como: Sibelly safada, estilo mulherão, sexo
total; Gabi morena, sarada, safada e completa; Brenda oriental; Bruna e Jackelliny
especialistas em oral; Sheila selvagem; Fran, 20 anos safadinha; Thuany casada, a
mulher misteriosa voltou, duas belas gatas pelo preço de uma, igual nos filmes super
liberais e criativas, satisfação de um grande diferencial. Percebemos, a partir dessa
fonte, que muito mais que sexo a prostituição vende desejo, prazer, satisfação, fantasias
304

Nomenclatura utilizada para se referir aos garotos de programa.
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―igual nos filmes‖,305 exploram os fetiches dos homens, e seus desejos de ―dominador‖
máximo ao transar com duas mulheres ou apenas observá-las – voyeurismo.306
Os anúncios das casas de prostituição são todos com imagens, chamadas estilo
clichês, e a maioria anuncia os valores dos programas, que também podem variar
segundo a faixa de horário. Vemos ainda, nas imagens vendidas, mulheres perfeitas, aos
moldes atuais, aparentando serem jovens. Magras, de bumbum grande e empinado,
seios fartos, normalmente expostos, vestindo somente roupas íntimas, sobretudo fio
dental, em posições que favorecem a libido masculino. Algumas fazem questão de frisar
que as fotos são reais, devidos ao comum uso dos editores de imagem para divulgação.
As imagens são coloridas e trazem consigo todas as especializações das
garotas/os que vendem os seus serviços, tais como: oral OT,307 sexo anal, atendimento a
casais, eles e elas, despedidas de solteiro, atendimento com acessórios, com local –
climatizado – ou também em hotéis e motéis, em horários flexíveis. O atendimento a
hotéis pressupõe a existência dos famosos books nas recepções desses estabelecimentos.

Imagem 2: Relax Classe A308

305

Ver imagens 1 e 2 em destaque.
O voyeur é aquela pessoa que obtém excitação/prazer através da observação de outras pessoas, nuas,
de roupas íntimas ou em ato sexual.
307
OT significa Oral Total incluindo aí também a ingestão do esperma.
308
Montagem do autor. Várias edições do Relax Classe A.
306
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A diversificação e a especialização das práticas sexuais pelas profissionais do
sexo incrementam a renda das garotas, visto que uma relação com sexo anal custa um
valor diferenciado daquela que há somente penetração vaginal, bem como o sexo oral
sem preservativo. Neste tocante apuramos que das 52 profissionais do sexo que
responderam ao questionário proposto, todas praticam sexo vaginal, (uma condição
diria, sine qua non para prostituição feminina), dessas, 36 praticam também sexo oral,
de forma ativa com seus clientes, e 22 afirmam praticar sexo anal.
Para cada uma das práticas sexuais pode haver uma negociação. Dependendo do
acordo para a efetivação do programa. Por exemplo, para o sexo oral, há a negociação
em fazê-lo, sem o uso do preservativo, e isso acarreta em um maior valor, que é muito
relativo. Segundo uma informante, dependendo do cliente, não há cobrança a mais, e
outras ainda não se dispõem nem mesmo a negociar. Paola relatou acerca desse quesito
que
[...] Para fazer sexo oral, até às vezes eu faço sem, não vou mentir pra ti, mas
se eu vejo que tá limpinho assim, mas de deixar ejacular na minha boca, isso
eu não deixo, mas tem quem deixa, a pessoa que tem alguma coisa, deixa
fazer, acho que a pessoa que não tem, não deixa, mas a pessoa que tem não
está nem aí.309

Para além das fantasias sexuais a venda, a prostituição se liga a outros vários
ramos, que (in)diretamente movem uma economia de milhões. Fato é que uma
profissional do sexo, no Brasil, tem um salário médio muito maior que a média nacional
conforme já constatamos. O que atrai muitas mulheres e homens a esta ocupação. Em
propagandas de casas que procuram acompanhantes/prostitutas para trabalhar, vemos
ofertas salariais que giram em torno de 3,000 a 5,000 mil reais de ganho mensal – para
as mulheres que atendem as classes populares –, algumas casas ainda oferecem
comissão pela venda de bebidas, alimentação, moradia e transporte, um salário atraente
em horários flexíveis.
Além dessa economia, que gira diretamente dentro das casas de prostituição,
temos uma gama de setores que lucram com a atividade. Por exemplo, quando estava
aplicando os questionários referentes a esta pesquisa, presenciei uma senhora que
vendia roupas, perfumes e joias às meninas de uma casa de prostituição.
Outro setor que lucra muito com a prostituição é o de bebidas alcoólicas, sua
venda é impulsionada por que as garotas são remuneradas também pela quantidade de
309

PAOLA. Op. Cit. 14 out. 2006.
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bebida que estimulam os clientes a consumir – já que acompanham os clientes, e por
causa disso o preço é diferenciado – que reforçam o orçamento. Sobre isso, Tati relatou
que se
[...] bebe bastante, tipo, eles ficavam em cima, sabe! Tu tinha que bebê um
copo de cuba enorme em cinco minutos, se tu demorasse mais do que isso,
sabe, já ficavam reinando, então, não vai tomá, não? Sabe, ficavam em cima
mesmo, e programa só tinha um quarto. Então a gente atendia em três gurias
num quarto só, era precário mesmo! Horrível, horrível, horrível. 310

Também devemos nos lembrar dos salões de beleza, onde constantemente as
profissionais fazem cabelo, unhas e outros serviços mais, pois a aparência é
imprescindível neste ramo. Outra especialização que parece estar se tornando comum
nas casas de prostituição é o serviço de lanchonete, como vemos no anúncio abaixo.
Além de a imagem explorar a sensualidade das garotas que atendem na casa, dos strips,
é oferecido também refeições aos clientes.

Imagem 3: Relax Classe A311

Uma importante fatia também é dispensada nesta lista aos preservativos
utilizados e à publicidade, e mais do que nunca se tornou essencial aos negócios. Apesar
de o foco não ter sido o levantamento das estruturas caracterizadas como de
favorecimento à prostituição na aplicação dos questionários, a principio funcionam na
cidade hoje mais de 35 casas as quais contabilizei através das propagandas de jornais e
internet. Em média, cada casa contava com 6 a 10 garotas que disseram fazer em torno
310
311

TATI, Op. Cit. 11 agosto 2006.
RELAX Classe A. Jornal Classe A. Joinville. Ano 11. n.556. 10 set. a 16 set. 2010
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de 5 a 6 programas por dia. Em uma conta rápida são utilizados mais de 1.500
preservativos por dia, no mês, em média são usados mais de 45.000 preservativos,
quando no Brasil, segundo a Population Services International (PSI) são consumidos
em média 600 milhões de preservativos por ano.312
Diferentemente de Joinville, em Florianópolis, os anúncios de sexo pago são
feitos nas ruas da cidade, e mais parecem cartões de visita, distribuídos somente a
homens. Segundo afirma Marlene de Fáveri
Esses panfletos têm, em geral, a forma e o tamanho de um cartão de visita,
com algumas variações, são feitos em gráficas e quase sempre numa única
cor (por certo por motivos econômicos) Observo que a mesma propaganda é
feita em diversas cores, e por vezes são modificados o leiaute e a imagem
para a mesma propaganda, estratégia de marketing para chamar a atenção.313

Na capital de Santa Catarina, as propagandas são feitas nas áreas centrais sem
pudores. Em Joinville se faz o máximo para preservar o sigilo, no Jornal Classe A o
encarte Relax é grampeado, e sem propagandas externas das casas de prostituição, ou
mesmo das profissionais do sexo.

Imagem 4: Relax Classe A314

312

Disponível em: www.bbc.co.uk acesso em: 10 set. 2010. Lembro também que, segundo Elisiane Pasini
os preservativos são utilizados pelas profissionais do sexo como um divisor simbólico entre a vida
profissional e a afetiva. Cf. PASINI, Elisiane. Homens da vila: um estudo sobre relações de gênero num
universo de prostituição feminina. Campinas-SP, Tese de Doutorado, 2005.
313
FÁVERI, Marlene de. As piriguetes de floripa: práticas contemporâneas e propaganda de sexo pago.
In.: PEDRO. Joana Maria. FÁVERI, Marlene de. SILVA, Janine Gomes. (orgs.) Prostituição em áreas
urbana: histórias do tempo Presente. Florianópolis: UDESC, 2010. p.25
314
RELAX Classe A. Jornal Classe A. Joinville. Ano 11. n.547. 09 jul. a 15 jul. 2010.

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

107

Nos anúncios das casas de prostituição, ao contrário das profissionais
autônomas, os apelos aos desejos e fantasias dos clientes são em partes substituídos por
promoções, embora também postem imagens sensuais das garotas315 que atendem nas
casas. O apelo promocional é de cunho popular, tais como, churrasco por conta da casa;
compre 5 cervejas e ganhe uma; cuba ou cerveja grátis; estoura balão, além de oferecem
shows de strip-tease por conta da casa etc. Isso se deve certamente à competitividade do
mercado, tal como qualquer estabelecimento comercial, as casas de prostituição
precisam aumentar sua clientela para faturar mais, por conta disso, há promoções em
quase todas as casas que anunciam no Relax Classe A.
A facilidade em ―conceder‖ tal agrado ao cliente se deve ao valor cobrado pelas
bebidas nas casas. Por exemplo, em um bar popular uma cerveja, em lata, ao
consumidor custa em torno de R$ 2,50, já em uma casa de prostituição ela passa a valer
em torno de R$ 5,00 reais. Por mais que haja a promoção, a casa continua lucrando
(quase o dobro) consideravelmente sobre a venda de bebidas alcoólicas.

Imagem 5: Relax Classe A316

É possível perceber na imagem acima a representação que faz da mulher
profissional do sexo, como a uma pantera, explorando os fetiches; Ela, vestida como
315

Em dezenas de encartes que possuo desde 2005, nunca foi anunciado uma casa que se destina
unicamente ao atendimento de mulheres, somente de homens, eventualmente observei que algumas casas
– notadamente a 551 – afirmam atender o público Gay, Lésbicas e Simpatizantes – GLS – e também elas,
mas o público alvo é mesmo o masculino.
316
RELAX Classe A. Op. Cit. n.556.
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uma felina de chicote na mão, de seios fartos e corpo delgado. E para além das
promoções, vemos descrita, uma série de benefícios, caso o cliente queira ir ao local,
estacionamento, serviço de bar, segurança e a sala vip, nesse ambiente há o contato mais
íntimo entre cliente e profissional do sexo, onde se fazem as preliminares, trocam
carícias, bebem e normalmente acertem o valor do programa. (que nem sempre é
consumado) antes de ir para o quarto.
Algumas dessas casas atendem 24h por dia e quase todas atendem no horário
comercial, com preços mais em conta nesta faixa de horário, variando de 25 a 40
reais. 317 Obviamente os horários seguem a lógica dos consumidores. Uma constatação
feita ao longo da pesquisa foi a de que grande parte dos frequentadores, desses
ambientes, são homens casados, por isso têm uma facilidade maior em se deslocar a
essas casas em horários menos suspeitos.
Outra facilidade que notamos nestas propagandas é que as casas de prostituição
também oferecem a possibilidade de pagar a conta com cartões de crédito,
demonstrando que o ramo está articulado com as premissas do mundo capitalista
aceitando diversas formas de pagamento.

Imagem 6: Relax Classe A318

317
318

Sobre prostituição diurna ver: FÁVERI, Marlene de. Op. Cit.
RELAX Classe A. Op. Cit. n.556.
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No ramo comercial, como em todos os outros, impera a livre iniciativa e a busca
por mais consumidores. Atualmente dentro do universo acadêmico e midiático são
inúmeros os discursos debruçados sobre a exploração sexual feminina, as chamadas
escravas brancas, que são conduzidas para além das fronteiras nacionais como Piscitelli
salienta, a

[...] intensificação da circulação através das fronteiras, com o objetivo de
oferecer ou comprar serviços sexuais, um fenômeno que, na produção sobre o
tema, é inserido na problemática da transnacionalização. Essa circulação é
articulada à problemática considerada característica da ―nova ordem global‖,
uma ampliação na mobilidade.319

Muito aquém das fronteiras nacionais, as mulheres também são constantemente
renovadas através de rotas interestaduais. No levantamento que fiz, por meio da
aplicação de questionários em 15 casas de prostituição – onde obtive permissão –
percebi nitidamente essa prática, pois dos 52 questionários – que serão discutidos a
seguir – preenchidos, 19 meninas são naturais de Joinville, a maioria das que
responderam são provenientes do estado vizinho do Paraná, além de meninas do Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e até do Maranhão.

Imagem 7: Relax Classe A320

319

Cf. RAGO, Margareth. Nos bastidores da imigração: o tráfico de escravas brancas. In: Revista
Brasileira de História: a mulher e o espaço público. São Paulo: ANPUH; Marco Zero, ago/set. 1989.
VENSON, Anamaria Marcon. Rotas do desejo: tráfico de mulheres e prostituição como estratégia
migratória no El País e na Folha de São Paulo (1997-2007). Florianópolis, 2009. Dissertação (Mestrado
em História). Universidade Federal de Santa Catarina.
320
RELAX Classe A. Op. Cit. n.556.

Poder e (des)ordem: preliminares de uma outra história – prostituição e o mercado do sexos em Joinville (1990 – 2010)

110

Imagem 8: Relax Classe A321

Ao que parece a tônica mais comum, para atrair a clientela, além das promoções,
é a renovação constante das profissionais que atuam nas casas, espécie de mercadoria
nova, assim se instala um amplo rodízio de mulheres tanto entre as casas de Joinville,
quanto de fora dela, sendo quase constantes nos anúncios desses estabelecimentos
lermos chamadas destacando o atendimento com novas garotas. Em contrapartida as
profissionais do sexo, autônomas (privês), destacam quando da primeira vez na cidade,
ou então, que são iniciantes.
Tal como visualizamos nas fontes, acima dispostas, podemos constatar que há
um apelo à jovialidade das garotas de programa, em nenhuma das imagens são
anunciadas mulheres de mais idade, o que parece muito apropriado na afirmação de
Gabriela Leite, quando falou que ―a carreira da profissional do sexo é como a de
jogador de futebol, um dia acaba‖. Em Joinville, um pequeno número de 04 mulheres,
afirma estar na atividade prostitucional há mais de 10 anos. 13 alegam fazer programas

321

RELAX Classe A. Op. Cit. n.556.
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há menos de um ano. O tempo médio, ao que parece, é em torno de 5 anos, pois das 52
mulheres, 24 delas atuam na área nesse período.
Essa é possivelmente a maior preocupação dessas mulheres, ou seja, a
manutenção de suas vidas pós-prostituição, por isso a defesa da Rede Brasileira de
Prostituição e mesmo da Organização Não-Governamental (ONG) Davida para a
regularização da prostituição, tendo em vista a seguridade social ao final da carreira
(aposentadoria).
Devido a essas discussões também solicitamos às profissionais do sexo que,
entre as questões, colocassem suas idades. Vemos que o maior percentual etário fica em
torno dos 22 e 30 anos, pois 32 mulheres dizem ter essa idade, enquanto que 14
afirmam ter de 18 a 21 anos e 06 mulheres que responderam ao questionário afirmam
ter entre 31 e 40 anos.
As casas que anunciam pela internet também seguem a mesma lógica de
apresentar mulheres aparentemente mais jovens. Nessa ferramenta de comunicação,
anoto pelo menos duas casas, de Joinville, que mantêm páginas na web322 destinadas a
―propagar‖ suas promoções e mesmo garotas que atendem nestes ambientes.
O Café Show mantém em seu site três noites com programação fixa, atende de
segunda a sexta-feira, a partir das 21h. Nas segundas, terças e quartas-feiras, conta com
promoções diferenciais. Intitulado de ―Segundas Intenções‖, na segunda-feira, as
modelos que frequentam o ambiente, como são chamadas, desfilam de lingerie, roupas
fetichistas e espartilho. Na terça-feira, pode-se comprar um litro de whisque pelo valor
de R$ 170,00 reais, e consumir com quem quiser. Esse valor é baixo, se levarmos em
conta que em dias normais, a dose de whisque custa R$ 35,00 reais. Nas noites de
quarta-feira as modelos que trabalham na casa desfilam usando somente biquíni. 323

322

Além das casas também há sites que divulgam profissionais do sexo autônomas entre eles cito
www.acompanhantesc.com.br, www.afrodite-acompanhantes-sc.com.br, www.lemoulinrouge.com.br,
www.garotas-hot-acompanhantes.com múltiplos acessos.
323
Disponível em www.cafeshow.com.br múltiplos acessos.
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Imagem 9: Banner promocional Café Show324

Entretanto, tanto nos dias de promoção, quando em dias normais, para entrar no
ambiente é necessário pagar consumação. No Café Show o valor é de cinquenta reais.
Como podemos notar, nas imagens abaixo, o ambiente é moderno e climatizado,
possui jogos de luz, palco, som alto, sofás e mesas dispostas pelo recinto. As mulheres
que ali estão não costumam abordar os clientes da casa diretamente para programas,
mais parecem frequentadoras do lugar. Entretanto, se sozinhas não negam a companhia
ou ao menos a facilitam. A relação que se estabelece é um ―jogo de sedução‖ – que
inicia com o pagamento de um drink para a garota – como em uma casa de shows
qualquer, certamente para aguçar o instinto ―predador‖ dos frequentadores, na maioria
homens, proporcionando e eles um ar de conquista e não de negócio.325 As modelos do
Café Show são bonitas, bem arrumadas e cobram em média 200 reais por programa.
Segundo uma informante, o preço oscila dependendo do cliente, podendo chegar a 500
reais ou mais.

324

Disponível em www.cafeshow.com.br múltiplos acessos.
PASINI, Elisiane. Homens da vila: um estudo sobre relações de gênero num universo de prostituição
feminina. Campinas-SP, Tese de Doutorado, 2005.
325
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Imagem 10: Café Show 326

No mesmo patamar que o Café Show, Marlene Muito Prazer, atualmente, é uma
das casas mais sofisticadas de Joinville. A entrada custa 50 reais, com R$ 20,00 de
consumação, e lá cada cerveja de 350 ml custa 10 reais. Os valores dos programas
variam em torno de R$150,00 a R$ 200,00 reais, ou mais caros, dependendo do acordo
que se faz com a ―modelo‖ com quem se deseja realizar o programa. Marlene também
diversificou suas atividades possibilitando aos clientes serviços de bar e lanchonete.
A casa da Marlene (conhecida como Marlene Pobre) também mantém uma
página virtual na internet, anunciando as garotas que atendem no local, denominadas
―modelos‖, tais quais as do Café Show. Além das promoções (Despedida de Solteiro e o

326

Nas imagens do Café Show, podemos notar quão sofisticadas são estes ambientes. Disponível em
www.cafeshow.com.br múltiplos acessos. Mesmo estas casas, embora mais próximas do centro, estão
localizadas geograficamente fora do perímetro central.
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Clube do Whisque327) e da programação na página de Marlene, Muito Prazer, há um
histórico da casa. Segundo a descrição:
A Marlene, Muito Prazer, com 28 anos de tradição, é uma referência entre
todos os clientes. Possui um rígido padrão de qualidade, não deixando a
desejar às melhores casas do ramo no Brasil. Quem conhece jamais esquece!
Situada em local estratégico, com ambientes e decoração contemporâneos e
de alto padrão, proporciona aos seus clientes discrição e conforto no
atendimento, além de estacionamento privativo. Os espetáculos artísticos,
aclamados por um público seleto e exigente, são protagonizados por modelos
exuberantes que fazem sucesso nos palcos nacionais. Mais de cinquenta belas
modelos frequentam a casa diariamente e encantam o público que poderá
desfrutar de conversas e shows estimulantes.328

Imagem 11: Marlene Muito Prazer329

Como podemos notar nas imagens, Marlene, Muito Prazer já não é mais pobre,
hoje, é um ambiente moderno e luxuoso que em nada lembra as representações das
casas de prostituição. Parece uma danceteria voltada para classe média alta, com
mármore nos banheiros, camarotes e neon nas mesas. A casa promove constantemente

327

Neste serviço você paga R$ 800,00 reais, para 10 pessoas, contendo um litro de whisque, uma taboa de
frios e queijos e entrada franca, pois há consumação. No Clube do Whisque o cliente paga R$ 500, 00
reais de adesão e recebe uma garrafa de whisque que fica ―guardado‖ na com prazo máximo de 90 dias.
328
Disponível em www.marlenemuitoprazer.com.br múltiplos acessos.
329
Disponível em www.cafeshow.com.br e www.marlemuitoprazer.com.br acesso em: 20 set. 2010. As
duas casas das quais falamos, embora mais próximas, estão localizadas fora do perímetro central da
cidade.
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shows sensuais com famosas atrizes nacionais de filmes pornográficos. E tais shows
certamente movimentam um montante significativo de dinheiro.

3.2 As mulheres da vida, das noites e dos dias na batalha pela vida

Toda cidade por menor que seja possui uma casa de prostituição, de diferentes tipos
e formas, mas praticamente todas carregam representações que são ―criminalizadas‖
pelo trabalho as quais oferecem: o sexo. Exemplo disso são os adjetivos populares com
os quais podemos denominar estas casas, e, por conseguinte, quem atua nelas. Podemos
nomear tais casas como puteiro, casa da luz vermelha, casa de tolerância, casa noturna,
boate, bordel, lupanar, whisqueria, casa das primas, cabaré, rendez-vous, chinaredo,
meretrício, casa das mulheres alegres ou de vida fácil, casa de massagem. São tantas as
nomenclaturas, mas quase todas se resumem simplesmente em zona no imaginário que
perpassa a sociedade.
Obviamente essas casas são de tipos diversificados. Dentre as quais as que estão
mais ligadas ao senso comum – devido a inúmeras representações estigmatizadoras330 –
são aquelas menos sofisticadas, lugares onde rola bebidas, cigarros, corpos nus ou
seminus, barulho de música e de falas, tanto de homens quanto de mulheres, que sempre
está de portas abertas a quem quiser entrar. Lugares insalubres, de pouca higiene e
iluminação, além de muitas brigas e baixaria.
Algumas são bem diferentes disso, – por isso, nelas também se inscrevem como
lugares de classe331 – sobretudo aquelas que possuem uma clientela mais abastada, que
cobram mais caro, e por conta disso acabam por ser mais seletivas. Estas casas em
quase nada lembram as representações mais comuns que temos dos bordéis, mais
parecem danceterias. Luxuosos ou modestos o fato é que são lugares quase folclóricos
no imaginário brasileiro, e normalmente existe algum conhecido que possui uma
história de zona para contar.
Nessas duas décadas em que enfocamos nosso recorte temporal, o jornal A
Notícia nada falou deste tipo de casa, a não ser no ―caso do bordel‖, talvez pela
repercussão do caso e por envolver homens públicos. Entretanto, deu visibilidade à
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prostituição mais ―elitizada‖, 332ou seja, as denominadas acompanhantes de alto nível, ou
garotas de programa, como preferem ser chamadas algumas das garotas entrevistadas
por A Notícia. Em uma dessas reportagens veiculada, no mês de dezembro de 1997, o
Jornal A Notícia resolveu entrevistar três garotas de programa que diziam atender
somente clientes de ―alto nível‖. Para fazer o ―clima‖ antes das entrevistas, a repórter
Marise Groth, convidou as garotas a assistirem ao filme Navalha na Carne, cujo
lançamento era recente. O filme se baseava em uma peça teatral da década de 1960, que
contava as desventuras de uma prostituta, explorada pelo marido (gigolô). Segundo a
articulista de A Notícia, ―este universo criado pelo dramaturgo Plínio Marcos, é comum
às meninas que, por exemplo, se prostituem na rua Itajaí, em Joinville [...]‖, 333 veja que
a própria articulista encarrega-se da auferir sentido às suas palavras, preconcebendo a
análise do leitor.
As entrevistadas foram três, Andréia, Tatiana e Rafaela, que para a repórter lhe
pareceram ―amáveis, com vozes sensuais [...] falaram sobre a vida oculta atrás de um
celular, de nomes falsos e das ilusões proporcionadas pelo dinheiro rápido do aluguel
dos corpos jovens, olhos brilhantes, cabelos sedosos e idades entre 21 e 22 anos‖. 334
Groth também demonstra que há certo preconceito acerca dos estereótipos das mulheres
que se prostituem, e que certamente versa pelo senso comum, já que ela afirma que
―Rafaela foge dos estereótipos – é discreta no vestir e maquiar e exibe na mão direita
um presente que ganhou de um amigo português‖.335
Dois anos depois, em fevereiro de 1999, outra matéria muito parecida com a
anotada anteriormente, fala novamente sobre prostituição de luxo. Previamente
afirmando que Tudo é ficção na prostituição de Luxo, denotando já no título da
reportagem a visão do articulista e, por conseguinte, do jornal A Notícia, como se a
ocupação fosse apenas uma forma ilusória para subsistir. Misteriosas e enigmáticas, é
dessa maneira que o repórter se refere às garotas, alvo da reportagem, e de forma um
tanto quanto idílica, ele as apresenta: ―Bruna, Mirella, Taís, Juliana, Letícia. Nada mais
que isso. Um nome, um número de telefone, uma voz suave. Se o negócio fechar,
haverá um rosto e uma história, mas nunca se saberá ao certo onde termina a farsa e
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onde começa a realidade‖. 336 A descrição que se segue caracteriza a vida das meninas
que atendem a esta fatia do mercado do sexo,
[...] a vida das garotas de programa é recheada de mistérios e de dinheiro, a
renda mensal pode chegar a R$ 5 mil. [...] [Mirella] Há um ano em Joinville,
encontrou na cidade um bom lugar para progredir na vida. [...] O medo de
agressões ronda as prostitutas de luxo. [...] Karen garante que seus clientes
são de alto nível. [...] No mundo da venda do corpo, garota de programa não
gosta de ser chamada de prostituta. Prostitutas andam pelas calçadas à
procura de cliente, disparam as garotas. Não importa se é rico ou pobre, velho
ou jovem. Garotas de programa ―marcam horário‖, geralmente com clientes
de grande poder aquisitivo. Garotas de programa são bem tratadas. Investem
o dinheiro que ganham em roupas de grife, carros, imóveis e cremes para o
corpo. Prostitutas ganham a vida para garantir a comida do dia seguinte, para
―ajudar em casa‖ ou para pagar o cafetão. Garotas de programa não têm
―agenciador‖.

Além dessa representação descrita da ocupação, e das garotas, também é
possível evidenciar, no discurso das próprias profissionais do sexo, a diferença que se
faz entre elas, e as outras que atendem as classes populares. A reportagem descreve
também o ambiente em que as garotas residem e marcam os programas, definem o lugar
de forma bem agradável, ou seja, um lugar higiênico e principalmente descente.
Segundo o repórter
A casa espaçosa, instalada num dos bairros mais nobres de Joinville, não
chama a atenção, apesar de abrigar oito belas moradoras. Elas são discretas,
educadas, e não incomodam os vizinhos. Como se estivessem numa
"república" estudantil, elas dividem as despesas e as tarefas da casa.
Ordeiramente. E o ambiente, ao contrário das caóticas moradias de
estudantes, lembra mais uma respeitável residência familiar.337

Mesmo dando voz, e garantindo as beldades, entre outros atributos, dessas
garotas, o jornalista não titubeia em acarretar a elas uma espécie de trauma ou desvio 338
que as conduziram a esta vida, afirma que ―[...] cada garota tem uma história triste para
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contar‖.339 E como nas histórias de Cinderela as garotas de programa entrevistadas ―[...]
alimentam um sonho em comum: deixar a prostituição‖.340
Os dois articulistas, nas duas matérias, frisam que a opção das meninas pela
prostituição deve-se na maioria das vezes a fatores econômicos, ou traumas passados,
não admitindo em momento algum que tal ocupação seja apenas uma escolha, um
trabalho como outro qualquer. Segundo Braga, uma das garotas afirma: "quero parar
com essa vida quando perceber que posso sustentar meu filho de cinco anos", planeja
Juliana, uma linda morena de 23 anos‖.341 Groth, assevera que Andréia:
[...] esconde muitos segredos. Pra começar é mãe de um saudável menino às
vésperas de completar dois anos. Os R$ 2 mil, em média, que fatura
mensalmente, são gastos com babá, com as despesas do filho. Parte da grana,
ela garante que muito pouco, serve para comprar roupas e o restante, quando
há, vai para uma poupança.342

Apesar dessa peculiaridade, as comparações param por aí. A Notícia, nessas
reportagens, não elenca nenhuma polêmica, ou fator que desabone muito este tipo de
prostituição. Diferentemente do que acontece na maioria das reportagens acerca das
profissionais do sexo que atendem as classes populares, em Joinville, sobretudo aquelas
que fazem ponto nas ruas centrais do município as quais caracterizam como parte de um
―submundo da prostituição‖.343
Um agravante nesta construção de estereótipos para as ―mulheres públicas‖ é
que os jornais normalmente não se responsabilizam pela idealização dessas mulheres,
pois comumente busca embasamento em instituições solidificadas socialmente, e
culturalmente, condutoras da ordem ―moral‖ na sociedade, como por exemplo, a da
Igreja Católica. E mesmo que algumas meninas tenham uma visão desestigmatizada da
sua ocupação, representantes da Igreja ainda reverberam suas posições afirmando que a
prostituição ―não pode ser vista como algo normal‖. 344 Na mesma reportagem do dia 15
de julho de 2005 A Notícia ainda proporciona ao representante eclesiástico, Padre
Araújo, afirmar que ―a atividade está diretamente ligada com doenças sexualmente
transmissíveis, drogas, álcool e o mundo do crime‖,345 acrescentando que
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[...] A igreja não aceita isso por valores morais, éticos e uma série de razões.
Somos favoráveis a uma atitude preventiva e não da banalização do ser
humano e da sexualidade, ainda mais por interesses comerciais, ferindo a
dignidade, o direito a sexualidade na visão da Igreja é uma banalização.346

Porém, neste tocante, lembro que Foucault observou que os comentários
existentes nos discursos são muito funcionais, pois
[...] o comentário não tem outro papel, sejam quais forem as técnicas
empregadas, senão o de dizer enfim o que estava articulado silenciosamente
no texto primeiro. [...] A repetição indefinida dos comentários é trabalhada
do interior pelo sonho de uma repetição disfarçada: em seu horizonte não há
talvez nada além daquilo que já havia em seu ponto de partida, a simples
repetição.347

Para a cidade de Joinville (e não só), esta desvalorização do sexo, ou somente
sua restrição a certos locais, onde potencializa os lucros, como bem asseverou
Foucault,348 é benéfica, pois a Manchester Catarinense tem como principal sustentáculo
econômico a indústria. Essa relação pode ser estabelecida, sobremaneira, se observamos
como alertou Foucault, ou seja, desde a emergência da sociedade burguesa, o sexo passa
a ser funcional, servindo aos interesses do capital, assim

A crônica menor do sexo e de suas vexações se transpõe, imediatamente, na
cerimoniosa história dos modos de produção: sua futilidade se dissipa. Um
princípio de explicação se esboça por isso mesmo: se o sexo é reprimido com
tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação no trabalho, geral e
intensa; na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho,
poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles
reduzidos ao mínimo, que lhe permitem reproduzir-se? O sexo e seus efeitos
não são, talvez, fáceis de decifrar; em compensação, assim recolocada, sua
repressão é facilmente analisada.349

Porém, muitas mulheres, principalmente no contexto atual, escolhem esta
ocupação por ser muito rentável em um tempo relativamente curto, ou simplesmente por
gostarem de sexo, como Tereza que trabalha no ramo há quatro anos. Conforme relatou
acerca da sua ocupação, ―gosto de sexo, e se for para ter sexo casual eles que paguem
para isto [...] é prazeroso, não tenho problemas com ele, existem garotas ditas como
―certinhas‖ que fazem putaria bem pior, não estou traindo ninguém e nem faço nada que
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me agrida como mulher‖.350 Gabriela Leite também afirma que ―sou prostituta por
opção não por necessidade‖.351 Fato é que o negócio é muito rentável, e que segundo a
fala de uma empresária do ramo do sexo pago, que concedeu entrevista ao Jornal A
Notícia em 2001 falando sobre o assunto, a prostituição
É uma profissão como qualquer outra e quem for inteligente pode tirar dela o
seu sustento e até o da família. Lembra que cada garota de programa pode
tirar em média R$ 1,5 mil por mês. Mas isso é variável. Pode ser muito mais,
mas depende da garota.352

De fato os rendimentos deste ramo são bem significativos tanto que a
prostituição é a terceira maior economia ilícita do mundo, perdendo apenas para o
tráfico de drogas e armas. 353
Podemos notar visivelmente a dicotomia com que o jornal representa cada um
dos ramos da prostituição. Se os discursos são de cunho depreciativo, ao se referirem às
profissionais do sexo que atuam nas ruas centrais de Joinville, ou mesmo às que
trabalham em casas que atendem as classes populares, o meio de comunicação não
mede palavras ao demonstrar como tal ocupação é ―marginal‖ ou está à margem da
sociedade. Enquanto que, ao tratar das ―acompanhantes de alto nível‖, os articulistas do
jornal A Notícia são cautelosos e retratam essas garotas muito mais como ambiciosas
meninas que querem apenas ganhar dinheiro fácil, e que brevemente sairão da ocupação
para uma vida representada como ―normal‖.
Aplicadas desta maneira, essas representações escriturárias, a respeito das
profissionais do sexo que atendem as classes populares, idealizam a imagem dessas
mulheres como seres humanos até certo ponto ―inferiores‖, 354 e salientando as reflexões
de Roger Chartier, as representações colocadas deste modo servem somente de
dispositivo degradante e autoestigmatizante, neste caso, das profissionais do sexo.355.
Neste capítulo, percebemos que a prostituição, em Joinville, como em boa parte
do mundo, é um comércio, e assim como toda a atividade capitalista, as casas de
prostituição, atualmente, vem investindo em propaganda e promoções para atrair mais
350
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clientes. Discutimos, também, as várias estratégias utilizadas tanto pelas estruturas de
favorecimento à prostituição, quanto pelas profissionais do sexo que atuam como
autônomas na cidade. Além disso, vimos como o jornal A Notícia possui um discurso
dicotômico, quanto ao caracterizar cada uma das classes de profissionais do sexo que
trabalham em Joinville, as de ―alto nível‖, ―modelos, ―garotas de programa‖, como
mulheres independentes que escolheram a prostituição por ser um trabalho muito
rentável em um curto espaço de tempo, mas que ―foge dos estereótipos‖. 356 Tais
estereótipos amplamente descritos em dezenas de notícias publicas pelo jornal, de
mulheres que se prostituem para sustentar seus vícios ou o gigolô, mulheres
traumatizadas, pobres que não tiveram nenhuma outra alternativa na vida. E ainda
pessoas desimportantes que podem ser mudadas de ambiente de trabalho, sem nem
mesmo serem consultadas, postas às margens da cidade, em becos escuros, sujeitas a
todo tipo de violência e intempéries climáticas. Vemos por conta disso que o
―problema‖ da prostituição em Joinville versa somente para aquelas que atendem as
classes populares, sendo a prostituição mais elitizada, resguardada dos comentários
mais ásperos dos meios de comunicação da cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As páginas deste texto dissertativo mostram que a prostituição tem muitas faces,
e uma dessas faces se mantém num silêncio que convém ao mercado: é o silêncio a
respeito dos clientes, ou aqueles que pagam pelos serviços. Os excertos retirados da
imprensa escrita aqui analisados, ao longo dos três capítulos, em nenhum momento
remeteram notícias acerca de clientes; fizeram, sim, discursos moralistas e
preconceituosos para com elas, e os articulistas não se dão conta da questão relacional,
ou da oferta e procura deste comércio.
Mas, a pergunta é: por que não citam os clientes? Numa análise, podemos
conjecturar que o cliente é o que provém às mulheres, portanto, deve ser poupado de
incômodos já que dele se espera que seja provedor neste comércio, mantenham as redes
comerciais e, também, seja provedor das ‗mulheres desamparadas‘.

Em termos

mercadológicos, as prostitutas são mulheres como outras quaisquer no mercado de
trabalho, a diferenças é que tem no sexo seu meio de vida, e se o fazem é porque alguém
paga. Em síntese, a relação cliente-prostituta é uma relação comercial, que se estabelece
entre a mulher (normalmente prostituta) e o homem (normalmente cliente), um não
existe sem o outro.
As evidências históricas mostram que as mulheres foram apontadas como
culpadas pela prostituição, sobretudo aquelas pobres e indesejáveis, e sobre elas recaiu,
como ainda recai, a pecha de adulteras (como coisas adulteradas, modificadas,
estragadas). Em Joinville, estes discursos aparecem nas páginas da imprensa, onde
também, paradoxalmente, publicam anúncios de comércio de sexo, e incentivam o
consumo, como se vê no encarte Relax, dirigido a um público distinto, ou seja, homens
que têm condições financeiras para pagaram os programas.
Joinville é uma cidade com grande número de crentes religiosos, quer sejam
evangélicos, quer sejam católicos carismáticos, e que são representados por alguns
legisladores os quais fazem das tribunas o lugar do pleito contra a prostituição. Por
outro lado, vemos o crescimento vertiginoso das casas de prostituição como sólidas e
bem estruturadas empresas, onde sexo é um produto comprado livremente, que gera
lucros faraônicos para agenciadores/as, donos de boates, rede hoteleira e motéis, etc.
Em Joinville, a rede comercial e industrial vem investindo muito no turismo
de negócios, e promovem eventos na cidade que atraem muitos profissionais liberais,
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empresários de diversos ramos, investidores, representantes de produtos, todos com alto
poder de compra. Muitos desses ‗turistas‘ acabam por aquecer o comércio local, e sem
medo de errar, afirmo que aquecem também o comércio de sexo. Se Joinville não fosse
um mercado promissor, não haveria na cidade mais de 30 casas dedicadas ao ramo, nem
mesmo a famosa Bokarra Show, que conta com casas luxuosas em Florianópolis e em
Balneário Camboriú, estaria abrindo sua terceira casa nessa cidade.
O investimento no turismo de negócios por certo não está veiculado diretamente
ao ramo da prostituição, pode-se alegar que no máximo é uma funesta consequência, já
que se lê em muitos discursos sobre Joinville um desejo de ordem. Mas o que dizer do
Caderno Relax do Jornal Classe A? Este é um material que deliberadamente promove a
prostituição na cidade, com imagens e propagandas que almejam atrair normalmente
homens as casas de prostituição, mas há necessidade de salientar o crime que se faz
aqui, já que promover a prostituição encaixa-se no artigo 228 do Código Penal.
Faz alguns meses e uma novidade em matéria de venda de prazer sexual se
instaura na cidade, oferecido através de encartes de propagandas de casas de
prostituição no centro da cidade. Esses materiais são deixados nos vidros dos carros,
com imagens eróticas e fazem referências a show sensuais/eróticas, com ―belas
modelos‖ nas dependências da casa e das promoções e benefícios concedidos aos
clientes, como estes que se vê abaixo:

Imagem 12: Folder promocional
Acervo do autor
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Os pequenos encartes são mais uma das estratégias, dentre tantas outras, desse
ramo muito bem organizado. A Casa de Marlene Muito Prazer, por exemplo, promove
sua casa em outdoor em pelas ruas da cidade, e observei recentemente que também
divulga em uma avenida central de Joinville, popularmente chamada de Avenida Beira
Rio, próximo à prefeitura municipal. Outra estratégia que vem sendo utilizada ao menos
pela casa Café Show são envios de email com as promoções da semana, basta clicar no
link que ele nos redireciona para a web página da casa. Essa formas de propaganda na
busca de clientes para o ramo prostitucional mostram que o mercado se aquece e
diversifica.
Noto também que há um extremo cuidado da imprensa e das propagandas em
relatar a prostituição de luxo em Joinville

(já vimos há uma diferenciação já na

nomenclatura ao se referir as prostitutas, segundo sua classe de atuação), ou seja, as que
atendem as classes populares são chamadas deliberadamente de prostitutas, ou no
máximo garotas de programa. Já as que atendem as classes de homens mais abastados
são denominadas ―atendentes de alto nível‖, ―acompanhantes‖, ou mesmo ―modelos‖, o
que aufere ao menos uma agressão semântica e denota uma questão concomitante de
classe social.
Enfim, para concluir, observo a hipocrisia que ronda as subjetividades entre
cidade que se quer, ordeira e distinta, sem comércio sexual que macule as boas famílias
e seus caminhos da área central, limpa de mulheres públicas e devassas (mesmo que
saibam todos que seus homens as buscam!), e a cidade real, onde um próspero mercado
do sexo se avoluma concomitantemente ao crescimento industrial que se projeta para
Joinville, e nada poderá detê-lo. Sendo assim, as Evas e a ordem, a desordem e as Evas,
o mercado e os prazeres, o prazer e o mercado, e prostituta e os clientes, o cliente e as
prostitutas... enfim, relações a cada ano mais prósperas.
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http://vsites.unb.br
http://letras.terra.com.br
http://www.oblatas.org.br
http://www.ricardowegemlondres.blogger.com.br
http://www.revistapremierbusiness.com.br
http:// www.bbc.co.uk
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http://www.acompanhantesc.com.br
http://www.afrodite-acompanhantes-sc.com.br
http://www.lemoulinrouge.com.br
http:// www.garotas-hot-acompanhantes.com
http://www.cafeshow.com.br
http://www.marlenemuitoprazer.com.br

ENTREVISTAS ORAIS

RENATA. Entrevista concedida a Adriano Francisco Denardi. 14 out. 2006.
TATI. Entrevista concedida a Adriano Francisco Denardi. 11 ago. 2006.
FRANÇA, Bia de. Depoimento concedido a Adriano Francisco Denardi. 25 ago. 2005.

DEPOIMENTOS

TEREZA. depoimento colhido por Adriano Francisco Denardi 02 mai. 2010.
CAMILA. Agnes. Depoimento colhido por Adriano Francisco Denardi. 25 mai. 2010.
Pedro. Depoimento colhido por Adriano Francisco Denardi em 25 mai. 2010.
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