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Resumo 

A presente pesquisa tem como tema: contribuições da psicanálise para compreender a inserção das mulheres 

na prostituição. A intenção desta pesquisa, foi identificar, por meio de pesquisa bibliográfica, a realidade e sub-

jetividade da mulher que vive da prostituição e o que a psicologia e seus autores sugerem sobre os aspectos 

psicossociais das prostitutas e do entorno de suas vidas, como por exemplo, a violência física/sexual ou até 

mesmo mental, a coerção por meio de seu corpo, os crimes e uso de drogas como escape para tal prática. A 

prostituição é uma profissão muito antiga, e mais recentemente, com o crescimento do cristianismo esta ativi-

dade passou a ser uma ocupação reprovada em quase todas as classes sociais além de sua prática ser conside-

rada uma degradação do indivíduo que fazem da mesma uma prática diária. As pesquisas indicam que as pes-

soas que têm a prostituição como atividade profissional, alegam questões financeiras, psicológicas e sociais. 

Sugerem também a glamourização por parte da mídia ao tratar do assunto destacando as atribuições físicas do 

indivíduo como um passaporte de ascensão ao sucesso financeiro e social. As questões relatadas nos levam a 

refletir que atualmente a prostituição se torna algo mais comum e como ainda existe uma falta de acolhimento 

perante a sociedade. Desta forma a psicanalise/psicologia analisa a subjetividade de cada indivíduo compreen-

dendo o cenário em que essa pessoa está inserida e qual as raízes dentro de sua história de vida que a levou a 

se sujeitar a tal atividade. 

Palavras-chave: Mulheres. Prostituição. Psicologia. Sexualidade. Sociedade. 

 

Abstract 

This research has as its theme: Contributions from psychoanalysis to understand the insertion of women in 

prostitution. The purpose of this research was to identify, through bibliographic research, the reality and sub-

jectivity of women who live on prostitution and what psychology and its authors have achieved on the psycho-

social aspects of prostitutes and the surroundings of their lives, such as, for example, physical/sexual or even 

mental violence, coercion through your body, crimes and drug use as na escape from such practice. Prostitution 

is a very old profession, and more recently,with the growth of Christianity, it has become a disapproved occu-

pation in almost all social classes, in addition to its practice being considered a degradation of the individual 

who do the same daily practice. Research indicates that people who have prostitution as a professional activity, 

claim psychological and social issues. They also suggest the glamorization on the part of the media when dea-

ling with the subject, highlighting the individual's physical attributions as a passport of ascension to financial 

and social success. The issues reported lead us to reflect that prostitution nowadays becomes something more 

common and that there is still a lack of welcome towards society. In this way, psychoanalysis/psychology 

analyzes the subjectivity of each individual, understanding the scenario in which that person is inserted and 

what are the rootswithin their life history that led them to subject themselves to such activity. 

Keywords: Women. Prostitution. Psychology. Sexuality. Society. 
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Introdução 
A prostituição como profissão surgiu décadas 

atrás, sendo uma das profissões mais antigas do mun-

do. As mulheres eram consideradas como deusas e 

sagradas, elas recebiam presentes em troca de atos 

sexuais, além de pagar impostos para o estado. 

As mulheres que viviam nessa situação se 

adornavam de forma que elas fossem reconhecidas 

como prostitutas. Além disso, existiam classificações 

de faixas etárias e isso era classificado como experiên-

cias nesse mercado. Como por exemplo, por volta dos 

17 anos elas trabalhavam meio as ruas, esquinas, de-

pois dos 20 anos viravam camareiras de casas de ba-

nho, na qual se vendiam nesses locais para os fre-

quentadores. Por volta dos 28 anos, tornavam-se mo-

radoras dos bordeis e recebiam por isso. Depois dessa 

idade, quando a juventude havia sido perdida, algu-

mas se tornavam cafetinas em bordeis e a minoria se 

casavam, levando ainda em consideração que algumas 

se direcionavam para conventos específicos para mu-

lheres pecadoras e arrependidas (PINTO, 2020). 

A prostituição atingiu seu auge na sociedade 

medieval como escape para desejos reprimidos, tanto 

de classes baixas e quanto das mais elevadas (CECCA-

RELLI, 2008), ou seja, para que fosse preservada a 

virgindade até o casamento e os jovens tivesse como 

saciar seus desejos sexuais, a prostituição era aceita 

como bem público por contribuir com a paz mental 

dos jovens e proteger a honra das virgens (OLIVEIRA, 

2008). Com a reforma religiosa esse contexto mudou 

completamente, a sexualidade passou ser vista como 

pecado, pois para o cristianismo o ato sexual era so-

mente para a procriação. 

O tema proposto será útil para compreender e 

analisar a inserção das mulheres na prostituição bus-

cando identificar as contribuições da psicanalise, le-

vando o entendimento pela qual essa profissão desde 

a antiguidade até os dias atuais tem sido praticada. 

Observa-se que existe um grande preconceito com as 

profissionais do sexo. A sociedade que vivemos preza 

pela moral, princípios e valores e isso justifica o olhar 

de preconceito direcionado a elas, fazendo com que 

as mesmas se sintam excluídas e sem autonomia. 

Estão pautadas no contexto da prostituição 

questões financeiras, psicológicas e sociais. Nas mídias 

sociais o assunto tem relevância levando em conside-

ração os seus extremos, mostrando duas vertentes, 

sendo elas, o sucesso absoluto financeiro ou a depre-

ciação de mulheres frequentadoras dessa prática sem 

ao menos levar em consideração a fala sincera de tal 

indivíduo que pratica tal atividade. 

Nossa intenção é descobrir como é a realidade 

e subjetividade da mulher inserida nessa atuação e 

qual o olhar e contribuição que a literatura com base 

no que a psicologia tem sobre o contexto desta ativi-

dade profissional. 

 

Metodologia 
 

O método que utilizamos para a presente 

pesquisa tem como base uma revisão bibliográfica, 

direcionado para compreender a inserção das mulhe-

res na prostituição. 

A revisão bibliográfica, ou revisão da literatu-

ra, é a análise crítica, meticulosa e ampla das publica-

ções correntes em uma determinada área do conhe-

cimento (TRENTINI e PAIM, 1999). 

Iniciamos a pesquisa com importante interes-

se no tema proposto, pois o mesmo se enquadra em 

uma abordagem social e sexual. A partir da definição 

de um assunto, começamos a busca por materiais 

com base em artigos científicos, reportagens, blogs, 

livros, revistas e outros trabalhos de conclusão de 

cursos que abordassem a prostituição com foco no 

gênero feminino.  

Durante essa pesquisa, observamos uma vasta 

quantidade de informações sobre prostituição infan-

to-juvenil, LGBT e masculina, os quais foram excluídos 

da presente pesquisa, evidenciando palavras chaves 

como: prostituição feminina, psicologia, sexualidade, 

prostituição no Brasil e sua história e as leis que en-

globam tal tema. 

Uma de nossas fontes principais foi o banco 

de dados de teses e dissertações CAPES, onde conse-

guimos identificar uma quantidade vasta de assuntos 

referente a prostituição. Encontramos 818 títulos 

relacionados a prostituição. No período entre 2014 a 

2019, encontramos 13 pesquisas entre elas 01 douto-

rado e 12 mestrados (Anexo1), assim distribuídas por 

ano: 2019 – 05; 2018 - 03; 2017 -02; 2016 – 1; 2014 – 

2.  

As pesquisas que abordam transexualidade, 

prostituição masculina, tráfico de mulheres, prostitui-
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ção infantil não são objetos de análise neste artigo, 

sendo assim, nesta pesquisa acadêmica restou um 

resultado de seis pesquisas, sendo elas, cinco disser-

tações e uma tese. Dentre todos os títulos encontra-

dos, só serão analisados os seis (6) resumos que abor-

dam apenas prostituição de mulheres. 

Foi também pesquisado dados sobre o tema 

nas plataformas do IBGE, Ministério público, Ministé-

rio do trabalho e Ministério da saúde, porém no Mi-

nistério do trabalho conseguimos extrair algo referen-

te à legislação trabalhista da prostituição e no Minis-

tério da saúde encontramos algumas questões sobre 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, no 

restante das fontes não obtivemos sucesso na extra-

ção de dados. 

  

Resultados e Discussão 
A palavra prostituição, proveniente do latim 

prosto, significa “estar às vistas, à espera de quem 

quer chegar ou estar exposto ao olhar público [...] é a 

prática sexual remunerada habitual e promíscua” 

(FRANÇA 2012, p.145). Desde os tempos antigos até 

os atuais, a prostituição teve mudanças no seu papel 

social em diversas épocas, porém sempre obteve um 

olhar de sujeição e pessimismo. 

Afiliada a grande Deusa, as mulheres no perí-

odo paleolítico eram consideradas geradoras de vida, 

vistas como manifestação em corpo carnal que gera-

vam a junção da comunidade e espiritualidade. Estas 

conduziam rituais de sexo grupal com toda a comuni-

dade como uma maneira de promover união e de 

celebrar a vida (ROBERTS, 1998). 

Com o passo do período Paleolítico para o 

Neolítico, do nomadismo para o sedentarismo, revela-

ram-se organizações, templos e pequenas cidades. 

Para ter o poder da deusa, as mulheres sacerdotisas 

continuavam a exercer seus rituais sexuais para cone-

xão ao poder maior. 

Para ter autoridade sobre os cultos, povos 

como Egito e Mesopotâmia começaram a eleger sa-

cerdotes masculinos. A veneração a Deusa, nos tem-

plos e rituais sexuais não acabaram de repente, até 

porque era nesse período que as sacerdotisas se es-

pecializam em sacerdotisas de templos, mulheres 

sagradas e prostitutas. Segundo Roberts (1998) é nes-

se período, segundo milênio a.C, que surgem as pri-

meiras prostitutas da história. 

O filósofo Ullmann (2007) nos conta que entre 

os babilônios havia o costume de, ao menos uma vez 

na vida, toda mulher babilônia sentar-se no templo de 

Afrodite e esperar que algum estrangeiro a escolhesse 

para copular em troca de dinheiro. Sendo assim o 

dinheiro era uma forma de oferecer uma oferta a 

Afrodite. Após a relação com o estrangeiro as mulhe-

res voltavam aos afazeres caseiros, mas ainda assim, 

havia muitas mulheres que ficavam aguardando por 

anos serem eleitas. Afrodite era uma deusa grega em 

que as pessoas cultuavam e a veneravam e além disso 

cultuava-se o prazer e o amor, a prostituição era acei-

ta se fosse como forma de cultuar a Deusa ou como 

forma de sacrifico em proveito de alguma coisa que 

fosse maior que o ato carnal. Por exemplo, se pela 

prostituição (não-depravação) as donzelas conseguis-

sem obter o seu dote para promover o casamento e, 

deste dote, parte fosse revertida à deusa como ofe-

renda (ULLMANN, 2007). 

Até mesmo dentro da prostituição havia nível 

social, prostitutas que eram pobres e não tinha acesso 

a espaços que as “meretrizes” prostituas que tinham 

qualidades artísticas e da alta sociedade, elas tinham 

a liberdade de se posicionar dentro de reuniões fe-

chadas aonde tinha homens que se reunião para fes-

tejar com essas mulheres. Eram vistas como parceiras, 

com quem os homens podiam manter relações amo-

rosas fora do casamento e desposar sem compromis-

so afetivo (ULLMANN, 2007). 

Os historiadores Jacques Rossiaud e Cláudia 

Sancho (1991, p. 20-30) confirmam que as prostitutas 

até antes da Idade Média não eram marginais à socie-

dade, tinham um papel reconhecido, podendo, inclu-

sive, vir a ser consideradas damas se deixassem a 

prostituição e contraíssem matrimônio. 

A prostituta para ser classificada como sagra-

da teria que ter os seguintes padrões de beleza, bela, 

alta, boa e virgem. Na antiguidade, as prostitutas 

eram admiradas por sua beleza, arte de sedução, dan-

ças, cantos massagens e a essa mulher era dada uma 

conotação divina, que a ligava ao sagrado. (QUALLS-

CORBERTT, 1990; MURARO, 1992; SCHUSSLER, 2010).  

Com a consolidação do cristianismo, houve o 

desaparecimento dessa cultura, pois a igreja católica 

julgava o ato sexual das prostituas uma abominação 

para a sociedade. A prostituta foi vista como algo im-

puro, sendo a culpada por transmitir doença aos ho-
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mens. Sob a influência de grandes doutrinadores co-

mo Santo Agostinho, as atividades sexuais viraram 

pecado grave e a prostituição caiu na clandestinidade 

(CECCARELLI, 2008). 

O termo trabalhador do sexo compreende to-

dos aqueles (homens, mulheres e transgênicos) que 

realiza serviços sexuais para garantir dinheiro (prosti-

tuição de rua e interior, strip-tease e danças eróticas, 

pornografia ou o trabalho como operadores de linhas 

telefônicas eróticas, entre outros). O comércio da 

prostituição também movimenta redes sociais da in-

ternet onde as profissionais do sexo oferecem seus 

serviços por meios de propagandas (REIS, 2006).  

A partir da década de 70 surgiu um movimen-

to que deu voz as prostitutas, fazendo com que elas 

pudessem expressar o que seria a prostituição, além 

disso, no mesmo ano os EUA e a Grã- Bretanha retor-

nouo movimento feminista contra a criminalização da 

prostituição e assim mulheres deste ramo passaram a 

ser reconhecidas como “trabalhadoras do sexo” reco-

nhecidas socialmente e legalmente. 

Hoje, diferentemente do passado em que o 

cafetão é quem mandava e explorava as mulheres em 

troca de proteção, existem profissionais casadas ten-

do os maridos como seus protetores e companheiros 

de ofícios (SOUSA, 2008). Podemos observar que as 

prostitutas são mulheres comuns, assim como uma 

vizinha, uma universitária que estão em busca de sua 

dependência financeira, tendo um rápido retorno. E 

apesar dessa definição, “fazer programa”, é o termo 

mais comum quando aborda o trabalho do profissio-

nal do sexo. O programa é o elemento da atividade da 

prostituição, onde se negocia comportamento, rotinas 

e interação com o cliente, ou seja, tempo, preço e 

práticas sexuais a serem realizadas (SOARES et al., 

2015). 

Conforme a introdução da história da prosti-

tuição realizaremos a busca pelos aspectos legais que 

transpassam a prática das profissionais do sexo. Há, 

atualmente, um forte desamparo jurídico para com o 

ofício dos profissionais do sexo, apesar do Estado 

brasileiro, através do Ministério do Trabalho, ter ofici-

alizado essa atividade como profissão desde 2002, 

conforme Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, 

item 5198, que a define formalmente como profissio-

nal do sexo, garota de programa, garoto de programa, 

meretriz, messalina, michê, mulher da vida, prostitu-

ta, puta, quenga, rapariga, trabalhador do sexo, tran-

sexual (profissionais do sexo) e travesti (profissionais 

do sexo) (BRASIL, 2002; SILVA, 2008).  

Essa inclusão permite que esses profissionais 

venham a recolher contribuições previdenciárias, co-

mo profissional do sexo, compartilhando a garantia 

dos direitos comuns a todos os trabalhadores, como 

aposentadorias e auxílio doença (DONEL, 2011). 

Conforme o código civil, a prostituição é um 

“negócio jurídico ou contrato” que deriva de invalidez 

por fazer uso de objetos e coisas ilegais na pratica do 

serviço. Enquanto isso, alterações ocorridas e incorpo-

radas pela Lei n° 12.015 de 2009 no Código Penal, 

reconhecem que, independentemente de qualquer 

juízo de moralidade pública, a prostituição é uma ati-

vidade ou um estado que interfere diretamente na 

dignidade sexual da pessoa, quando essa não conse-

gue um sadio desenvolvimento da sexualidade e li-

berdade de escolha, sendo impedida ou dificultada 

essa opção, estando nessa situação normalmente por 

ação de aproveitadores e de condições sociais ou fa-

miliares adversas, o que basicamente lhe é prejudicial 

em vários aspectos (MIRABETE e FABBRINI, 2015). 

Abordaremos o perante estudo com referên-

cia psicanalítica de um grande autor conhecido como 

Sigmund Freud, que traz um seguimento de pensa-

mentos perante a situação de castração vivida por 

meninos e meninas desde o início de sua vida. 

Freud (1931) iniciou suas pesquisas referentes 

ao sexo feminino, caracterizando assim, mulheres e 

homens ressaltando suas evoluções sobre sexualida-

de. O fato de o homem obter somente uma zona prin-

cipal que seria o pênis, o difere da mulher que subse-

quente contém duas zonas, sendo elas, a vagina e o 

clitóris que seria zonas parecidas, porém com nature-

za masculina, sendo o centro primário da vida sexual 

feminina. O sentimento de inferioridade dava iniciati-

va referente ao lado feminino por observar o falo 

masculino, porém vale destacar quer isso ocorria no 

período de falocentrismo vivido entre ambos os sexos, 

onde as características femininas estavam interna-

mente relacionadas ao período. 

Freud (1931) também comenta como aconte-

ce a seleção dos objetos sexuais referente ao sexo 

feminino e masculino. No momento inicial a libido é 

direcionada ao lado materno perante o homem e a 

mulher. Ao mudar seu objeto sexual feminino, a 
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mesma passa pela zona sexual do clitóris para a vagi-

na, iniciando a sua feminilidade. 

Os psicanalistas abordam em sua teoria volta-

da a sexualidade feminina, há um temor nas meninas 

de perder o amor de seus genitores, oposto dos me-

ninos, segundo Bernstein (1998, p.195): “Para os me-

ninos, a angustia está na ameaça a integridade corpo-

ral, especificamente na angustia de castração (deriva-

da da separação do pênis); para as meninas, o perigo 

está na perda do amor do objeto (derivada da separa-

ção do objeto)”. Sendo assim podemos analisar que os 

meninos ficam temorosos em perder o pênis, e as 

meninas sente o receio de não serem queridas por 

esse objeto, desta forma as angústias para ambos os 

sexos são diferentes. 

Uma pesquisa realizada por Calligaris (2005), 

em um de seus atendimentos afirma que a atração 

feminina na escolha de um indivíduo tem ligação à 

fantasia de prostituição, considerando tal como estru-

turação da sexualidade feminina. Com base na autora, 

a relação pai/filha sofre efeitos diante de um encontro 

com individuo, sendo ele de finalidade amorosa ou 

sexual. 

Baseada nas teorias freudianas, afirma a auto-

ra que a mulher busca em seu individuo um olhar de 

desejo, sem ser de caráter de relação pai/filha e etc. 

Permitindo assim se ver como um corpo desejável 

sem se sentir culpada, ao contrário do sexo masculino 

que se dá ao receio de perca do amor, algo superficial 

ao seu corpo, e dessa forma conceder o corpo sem a 

garantia do amor, significaria a perca do mesmo. Cu-

rioso, aliás, que justamente a prostituta seja chamada 

de mulher perdida (CALLIGARIS, 2005, p.19). 

A questão agora seria, porque diante desse 

cenário todas as mulheres não teriam como sugestão 

de vida ser uma prostituta? Isso se responde com 

base em conteúdos psíquicos de cada indivíduo que 

afloraram a partir da história de uma garota moradora 

de rua que praticava tal ato, segundo a autora. Lem-

brando que a situação econômica do cenário deve ser 

levada em conta, porém o principal seria focar sempre 

no processo psíquico e familiar em torno desse indiví-

duo. Através do afastamento dos pais, a garota procu-

ra por um pai simbólico “o amor do pai”, ofertando, 

assim seu corpo fortalecido por uma fantasia. No 

mundo da prostituição busca ressarcir o que sofreu ao 

ser afugentada de casa, e assim, busca o falo paterno 

em relação aos atos com diferentes indivíduos, porém 

nunca encontrado, no qual se resume somente em 

desejo sexual direcionado ao seu corpo. 

A autora Greenwald (s/d) também realizou 

uma pesquisa a partir de atendimentos com call girls, 

prostitutas de luxo residentes nos bairros mais ricos 

da cidade de Nova Iorque. Segundo a autora a descri-

ção de Call Girls se acrescenta; [...] ao contrário de 

suas menos afortunadas irmãs da rua, ela é geralmen-

te mais bemeducada, usa uma linguagem mais polida 

e, portanto, frequentemente, mais capaz de explicar 

algumas de suas causas. (GREENWALD,s/d, p.11). 

O autor afirma a existência das semelhanças 

referentes ao ambiente familiar dessas garotas, pois 

fica nítida a não-relação conjugal durável e harmoni-

osa entre os pais, até pelo fato de afirmarem que não 

viveram em ambientes felizes. Em todos os casos exis-

tia separação, e até mesmo um segundo casamento, 

na qual a filha não tinha comunicação harmoniosa 

com padrasto, ou madrasta, deixando clara a escassez 

afetuosa por parte dos pais. A garota que vive em tal 

situação, não teriaentrada aos valores da sociedade, 

por não ter esse tipo de ligação parental com seus 

pais. 

O sexo controla os sentimentos de solidão, 

desvalorização e ao mesmo tempo afirma a antipatia 

em relação aos pais. Ainda segundo o autor, mulheres 

tornam-se mais próximas de experimentar a prostitui-

ção, encontrado no ato dos encontros uma forma de 

se sentir almejada, e ao mesmo tempo, realizar um 

ato de ataque aos seus pais. 

Segundo Greenwald (s/d, p114) as moças pro-

curavam obter de seus pais e posteriormente dos 

homens em geral, não era tanto o sexo, como a pro-

teção, o alimento e o cuidado. Buscavam suprir ou 

compensar a carência do amor, desafogar seu ódio e 

ter alguém para cuidar das mesmas. O autor sugere 

ainda que tais motivos, dessas mulheres exibem uma 

adversidade em maturar emocionalmente e se tornar 

independente. Já que inconscientemente se sentem 

como se nunca tivessem existido amor em sua infân-

cia, além da demanda de atenção sempre se manter 

existente.  

Contudo, o dinheiro tem um símbolo de afeto, 

calor humano e carinho, já que representa a recom-

pensa que elas tanto buscam, que em seu passado 

nunca tiveram. Verificar que o dinheiro se modifica 
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como um sucessor que não preenche, elas esbanjam 

objetos desnecessários, além de sempre procurar 

mecanismos de defesas, tentando dispersar as ansie-

dades e os sentimentos de culpa que as afetam 

(GREENWALD, s/d). 

Em contra posição, existem autores psicanalí-

ticos que ressaltam a prostituição como um escape 

para o sofrimento psíquico, como afirma Carnes et al. 

(1991), podendo afirmar assim que a prostituta se 

relaciona com vários indivíduos sem se quer ter rela-

ção de sentimento de amor, renuncia em aceitar a 

castração e utiliza para isso o mecanismo de fetiche. 

Pode-se verificar que a prostituta trabalha pa-

ra agradar a todos, tendo assim a impressão que 

completa o que falta para aquele individuo, ou seja, 

sendo uma “distribuidora de gozo” e desta maneira 

não entra relação com a castração, ou seja, de modo 

que a recusa. 

Podemos perceber que a prostituição pode 

ser vista como uma forma de distúrbio, no sentido de 

que mulheres oriundas de famílias sem estrutura e 

carentes de qualquer tipo de afeto podem buscar 

nesses atos o bem-estar de se sentirem “amadas”, 

contanto com atenção e ao mesmo tempo sem desis-

tir de atacar seus pais. 

Uma vez que o sexo seria como uma válvula 

de escape para abrandar e desperdiçar os sentimen-

tos variados que os vem à tona, assim como infelici-

dade, ansiedade, ódio. Outro aspecto seria o afasta-

mento de “normas”, leis em um método em que a 

ação teria como objetivo simbolização, adotando uma 

colocação má, cruel. 

 

Conclusão 
A prática da prostituição demonstra um cená-

rio a ser analisado que exige um certo aprofundamen-

to das várias questões que levam as mulheres a tal 

atividade. 

Apesar das acaloradas discussões sobre as 

motivações que levam a prostituição, fica claro a ne-

cessidade de mais investigações da classe científica 

para se obter conclusões mais precisas. 

Os motivos rodeiam em torno da exclusão so-

cial e são variados como: necessidades básicas de 

sobrevivência, políticas públicas e o papel da mulher 

na sociedade. 

Numa tentativa de prover segurança previ-

denciária para às profissionais do sexo, transita no 

Congresso Nacional Brasileiro um projeto de lei Gabri-

ela Leite, que ainda se encontra em fase de conclusão, 

visando a legalização e regulamentação da profissão. 

Fica claro que a prática da prostituição pode 
ser considerada como consequência dos aconteci-
mentos históricos e que está longe de uma mudança 
significativa na vida dessas mulheres. 

A prostituição tem sido um grande tabu, atri-

buída a costumes e valores morais da sociedade. 

Aqueles que defendem a moral e os bons costumes, 

apontam os comportamentos de tais pessoas como 

sendo inadequado e até mesmo passível de punição. 

Tratando-as como seres inferiores, agregando precon-

ceitos e agressões físicas ou psicológicas. 

De modo geral, a sociedade mostra-se alheia à 

questão, tratando-as, ainda, como uma necessária 

fatalidade da vida social. A vulnerabilidade existente 

nessas mulheres prostitutas tem como base as suas 

relações penosas com seus pais desde crianças. Toda 

essa situação envolve um sentimento de ausência do 

objeto de amor e desejo, que com essa idealização se 

tornam prostitutas e usam tal atividade e corpo para 

suprir essa carência. Esta mulher se sente cada vez 

mais satisfeita por se tornar o objeto de amor que 

agrada a todos, ou seja, o verdadeiro prazer e libido. 

A relação pais e filhos tem grande importância 

nessa idealização e alto controle sobre as emoções 

dessas mulheres, que tiram da prostituição sua princi-

pal meta: a ofensa aos seus pais e o desejo exclusivo 

de todos. 
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