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Resumo 

Este artigo propõe-se a investigar aspectos psicopolíticos de mulheres profissionais do sexo da 

cidade de Manaus, analisando, em conjunto com as trabalhadoras, os modos de subjetivação e 

identidade política. Utilizando conceitos da psicologia política, leituras bibliográficas e com a 

inserção da pesquisadora no contexto das trabalhadoras foi possível compreender as demandas 

da categoria que tem como pautas principais a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, 

o combate a violência contra a mulher e a busca por direitos sociais e trabalhistas para as 

profissionais do sexo. Além disso, pode-se observar discursos de caráter unificador e 

emancipatório para mulheres, em sua maioria de descendência indígena e/ou negra e baixo 

poder econômico. Entretanto, a pouca participação das associadas trava avanços, atribuídos a 

fatores como as questões familiares e violências causadas por preconceito e discriminação. 

 

Palavras-chaves: Profissionais do Sexo, Mulheres, Psicologia Política, Subjetivação Política, 

Identidade Política. 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudante de Graduação em Psicologia na Universidade Federal do Amazonas, Bolsista de Iniciação Científica 
(CNPq), Manaus, AM, Brasil. 
2 Psicólogo, Mestrando em Psicologia no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, AM, Brasil. 
3 Mestre e Doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, Docente da Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, AM, Brasil. 



 

Introdução 

As manifestações de trabalhadoras e trabalhadores em todo país são reações cada vez 

mais frequentes em um governo que é insuficiente em atender as necessidades da população. 

Umas das categorias afetadas são as das profissionais do sexo que sofrem com discriminações 

e preconceitos. Apesar de a profissão ser legalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), ainda é uma profissão com direitos relegados. 

No Brasil, de acordo com Rodrigues (2009), a partir de 1990, questões sobre os direitos 

de trabalhadoras do sexo transformaram-se, possibilitando a sua ressignificação. Os 

movimentos sociais e políticos, que buscam a emancipação de mulheres contra as opressões e 

a naturalização de desigualdades de gêneros, os direitos humanos, as políticas públicas e outras, 

contribuíram para o progresso na questão dos direitos de mulheres profissionais do sexo.  

Um importante avanço do período foi a inserção do ofício na Classificação Brasileira 

de Ocupações (2002), além do Projeto de Lei 98/2003 (2003), criado pelo ex-deputado 

Fernando Gabeira (PT/RJ), nomeado por Lei Gabriela Leite em alusão à militante e ex-

prostituta, reformulada posteriormente pelo então deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ), 

sob o nº 4211/2012 (2012). Estes projetos propõem regulamentar a atividade de profissionais 

do sexo, e se aprovado traria direito à aposentadoria especial, carteira de trabalho assinada e 

previdência social (CTPS) com finalidade amenizar desigualdades para categoria. Projetos a 

favor da criminalização também são propostos, como afirma Monique Prada, também 

profissional do sexo e ativista, em blogs pessoais na internet, como o PL 377/2011 (2011) que 

tipifica crime a aceitação de serviços sexuais. 

Profissionais de todas as áreas vendem sua força de trabalho, ou seja, seus corpos, por 

remuneração, utilizando-os das mais diversas maneiras. A forma como a sociedade compreende 

tal ofício, entretanto, é o que define e banaliza algumas atividades, como é o caso das 



 

profissionais do sexo (Rodrigues, 2009). Comumente notam-se mulheres sobrevivendo do 

mercado da prostituição em condições precárias de dignidade humana, e naturalizar estas 

situações pode acabar por ignorar essas desigualdades sociais relacionadas ao sexo (Silva e 

Sampaio, 2014). 

As investigações acerca do mercado sexual dão à psicologia política a possibilidade de 

contribuir para a demandas políticas, sociais e subjetivas das profissionais do sexo, pois, 

segundo Montero (2009), tem-se uma abordagem teórico-prática que compreende o espaço 

público como campo em que há fenômenos políticos e, logo, que são aspectos que podem 

influenciar, controlar, modificar a vida social e igualmente interferir nas subjetividades.  

O intuito é abrir espaço para reflexão sobre a questão da prostituição, apresentando esta 

questão de forma desideologizadora. Sem o interesse em vitimizar, nem tampouco tratar com 

descaso a realidade de muitas mulheres no país que convivem com as dificuldades de uma 

sociedade patriarcal que trava o papel da mulher como indivíduo submisso (Reed, 2002). A 

finalidade é transformar estigmas fixados no imaginário popular que recaem sobre as 

profissionais do sexo buscando a autonomia de mulheres. 

Tendo em vista as demandas sobre a prostituição, a pesquisa tem como objetivo 

compreender os aspectos psicopolíticos de mulheres profissionais do sexo na cidade de Manaus. 

Buscando investigar a identidade política das profissionais do sexo da cidade de Manaus; e 

analisar, seus modos de subjetivação política. 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada na Associação das Prostitutas e Ex-prostitutas do Amazonas 

(As Amazonas), fundada em 26 de março de 2008, localizada na zona oeste da cidade de 

Manaus onde ocorrem as reuniões de mulheres trabalhadoras e ex-trabalhadoras sexuais que se 



 

organizam em busca dos direitos das mulheres, combater preconceitos e discriminações, alertar 

para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e outros atos políticos. 

Optamos pela abordagem qualitativa pois entendemos ser um procedimento que 

proporciona ao investigador a seleção dos instrumentos mais adequados para o objetivo 

(Gunter, 2006). As questões indagadas no estudo também pressupõem respostas subjetivas, 

posto que foram analisados os discursos dos sujeitos (Minayo & Sanches, 1993), mas além 

disso, foram observadas as relações entre as participantes da pesquisa.  

Os instrumentos de coletas de dados foram: levantamento bibliográfico e observação 

participante. A pesquisa bibliográfica foi realizada através da biblioteca eletrônica do Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo), também pelo site do planalto e da câmara dos deputados do 

Brasil para conferir projetos de leis, capítulos de livros baixados da internet e físicos, artigos, 

notícias, blogs e periódicos relacionados ao tema. A etapa de pesquisas e leituras para maior 

embasamento teórico foi levantada entre julho de 2015 até julho de 2016.  

Na coleta de dados foi utilizado diário de bordo, pois entendemos que, para esta 

pesquisa, será um aliado para a eficácia e confiabilidade da coleta de dados. Segundo Zaccarelli 

e Godoy (2010), os diários proporcionam maior confiabilidade e validade para pesquisa. Fazer 

anotações foi uma opção para descrever sobre o ambiente, as reflexões, as análises e outros 

relatos sobre como o observador é conflitado com os eventos do ambiente pode dar esse tipo 

de pesquisa maior credibilidade (Breakwell & Hammond, 2010). 

As análises dos dados foram feitas a partir do método comparativo que permitiu avaliar, 

estudar, explicar questões por disparidades e consensos (Prodanov e Freitas, 2013). A partir da 

comparação foi possível verificar descontinuidades estabelecendo leis capazes de esclarecer 

fenômenos sociais (Schneider e Schmitt, 1998). 



 

Procurou-se fazer o estudo a partir do funcionamento da dinâmica dos sujeitos e seu 

movimento entre a sua cultura, o contexto político, econômico, social que está inserido, as 

influências que sofre e sua forma particular de entender o meio que vive. O interesse foi de 

procurar compreender as identidades políticas das participantes, sabendo que não se esgota, 

posto que sempre passem por transformações. 

 

A Psicologia Política como Instrumento de Análise de Identidades Políticas  

A Psicologia há muito tem a preocupação a respeito de questões políticas, porém passou 

por um período que não havia espaço específico para esta abordagem. Segundo Montero (1991) 

o grande contingente de pesquisadores da psicologia social latino-americana, inquietados com 

a situação sociopolítica da região, fortaleceram e impulsionaram as investigações com base na 

construção de uma psicologia política. Essa teoria busca desenvolver-se como campo de análise 

interdisciplinar entre psicologia e política, sempre com viés social atrelado aos interesses da 

pesquisa científica. 

A abordagem da Psicologia Política começa a tomar seu espaço quando, ao emergir da 

psicologia social, diferencia-se desta, construindo seu próprio saber científico, debruçando-se 

sobre questões sociais relacionadas ao sistema político vigente. Os séculos XIX e XX foram 

momentos de revolução na sociedade e com um novo sistema econômico surgindo, insurgiram 

também novas demandas culturais, políticas e sociais (Prado, 2000). Este saber caminhou, ao 

longo desses anos, desenvolvendo-se como ciência empenhada para proporcionar 

transformações sociais em seu contexto cultural. 

Pesquisadores como Martín-Baró (2013) e Maritza Montero (1991), na América Latina, 

deram direção para a Psicologia Política como abordagem teórica e prática, visando esta 

construção latino-americana com a práxis na libertação, que tem por objetivo a emancipação de 



 

populações que são oprimidas, exploradas, deixadas à margem social. Abarca, além disso, os 

grupos opressores e diversas questões sociais que por definição são políticas, com o intuito de 

alavancar as capacidades da sociedade dinâmica, buscando promover a transformação social 

em qualquer aspecto que possa contribuir para a igualdade e justiça. 

As dificuldades em delimitar o objetivo da Psicologia Política depositam-se em ter três 

enfoques: o primeiro é a demarcação do político ao se referir apenas ao Estado e questões 

relacionadas exclusivamente ao governo.  Outro é ter como político todos os comportamentos 

em que se coloca em contestação a alguma forma de poder, porém há muita abrangência nessa 

definição, pois muitas das ações humanas têm esse sentido de disputa de poder. Há, por fim, as 

que consideram como político os atos que tenham impacto significativo no sistema social, 

mesmo sendo difícil separar quais ações exercem influências na ordem social (Machado, 2013; 

Martín-Baró, 1991). 

Propor um objeto de estudo, portanto, é um desafio, afinal são necessárias algumas 

explicações acerca de conceitos que demarcam este objeto de estudo da Psicologia Política. 

Jacques Rancière (citado por Machado, 2013) nos ajuda a refletir essa questão ao ressiginificar 

um conjunto de conceitos que são importantes para elaboração de tais questões, além de 

contribuir para o desenvolvimento do campo da Psicologia Política. Define o político como a 

junção de 4dois processos reconceitualizados: A polícia e a política. A polícia está para o 

governo, logo, está para o Estado e as instituições, hierarquizando e mantendo organizadas as 

posições sociais. Já a política traz consigo a possibilidade da única forma de medida universal, 

a saber, a igualdade¹, que e é uma espécie de balança das relações sociais.  

                                                           
4 Termo de Jacques Rancière  que, segundo Machado (2013) o principio da igualdade democrática aqui não é vista 

com o sentido de homogeneidade, mas de equivalência/diferença, e nesse sentido de antagonismos sociais é afetada 

gerando relações de poder. 

 



 

A democracia faz-se através dos cidadãos que, quando questionam, dão voz ao seu 

descontentamento, gerando um dissenso, ou seja, um desordenamento na hierarquia social 

fincada pela polícia. A democracia expande-se a partir da concretização do nivelamento das 

desigualdades sociais, onde a oposição entre a política e a polícia é o gatilho a qual permite a 

ascensão à emancipação (Machado, 2013).  

As oposições designadas pelo modelo econômico vigente dão espaços às manifestações 

sociais antagônicas que fazem emergir movimentos políticos, como o movimento coletivo 

feminista, que possibilitam a constituição de identidades coletivas e trazem consigo o 

sentimento de pertença a determinado grupo (Prado, 2002). A partir do conceito anterior, 

portanto, não há como definir separadamente o indivíduo de seu grupo de identificação, sendo 

assim as ações dos agentes no espaço público influenciam as esferas privadas. 

A noção de espaço público e privado também nos ajuda a desenvolver questões acerca 

da Psicologia Política. As fronteiras entre os dois âmbitos trazem consigo o aspecto importante 

de que todas as sociedades organizam-se de acordo com determinada constituição, regras, leis 

que regem a vida coletiva dos sujeitos, mas tem consequências que podem modificar a esfera 

privada, ou seja, influencia a vida particular de cada indivíduo (Montero, 2009).  

Outra concepção que nos ajuda a elaborar uma visão da Psicologia Política é o de que a 

identidade coletiva, cujo desdobramento dá-se a partir de delimitação de fronteiras, trás a 

possibilidade de percebemos uma diferenciação entre o que é nosso (o grupo de identificação) 

e que é externo (os outros fora daquele grupo de identificação). A obtenção da identidade 

política é antecedida pela coletiva, pois com esta se inicia o sentimento de pertença a 

determinado grupo, assim dá ao sujeito a possibilidade de perceber as deficiências em todas as 

ordens dentro da cultura a qual se identifica (Prado, 2000). 

A identidade política pode ser definida como posições temporárias que são conquistadas 

através da tomada de consciência das relações de poder. Quando as relações entre 



 

empregado/funcionário e empregador/patrão ou qualquer tipo de relação social que dê margem 

à observação, a partir da lógica da igualdade, e são percebidas desigualdades sociais, opressão, 

exploração e consequentemente antagonismos entre os grupos que dão margem à delimitação 

de fronteiras entre o que cabe ao que é nosso e, separadamente, o que é do outro, faz-se a 

comparação, usando o principio da igualdade entre os grupos sociais (Prado, 2002).  

A lógica da igualdade é necessária para que se mantenham tensionadas as relações 

sociais, posto que pela polícia são hierarquizadas, ou seja, grupos são segregados, permitindo a 

emergência de desigualdades sociais, com isso o processo de identidade vai se formando 

permitindo a transformação social associada à rupturas em relação a um sistema de referência 

(Montero, 2013).  

A construção desta abordagem implica ao pesquisador elevado grau de disposição para 

aprofundar seus estudos no campo de uma ciência, que além estar em momento de construção 

na América Latina, possui caráter político que exige dos investigadores determinação para 

serem agentes transformadores de questões sociais. Demandam, para isso, esforços contra todo 

um sistema em um contexto que vigora na economia, cultura e política, instituindo grupos 

sociais que influenciam a vida dos indivíduos nos mais diversos âmbitos. 

 

Breve Reflexão Histórica sobre a Prostituição 

 A prostituição é uma atividade presente em vários contextos, além de praticada em 

muitos países e de diversas formas. Podendo ser oferecida na rua, internet, jornais, de formas 

lícitas ou ilícitas, criminalizada em alguns países e permitida legalmente em outros, ou seja, é 

um trabalho com muita oferta, porque há muita procura.  

De acordo com Silva e Sampaio (2014), no início da urbanização no século XIX a 

prostituição em bordeis era permitida, pois se entendia que o grande contingente masculino 

presente nas cidades evitava casos de violências sexuais, como estupros. O crescimento 



 

populacional nas cidades com o êxodo rural e famílias inteiras migrando do campo fez com que 

a prostituição passasse a ser considerada uma atividade que ia contra dos valores morais sociais. 

A população mais abastada virou a ser a clientela mais comum para que se cultivasse a castidade 

das donzelas.  

Já no século XX, particularmente na década de 60, houve uma grande explosão com 

relação à liberdade sexual, discurso sustentando também na contemporaneidade e a chegada de 

métodos contraceptivos possibilitou que o ato sexual deixasse de lado a exclusiva função que 

era tida para fins de se constituir uma família com filhos/as (Silva e Sampaio, 2014).  

Na década de 70 prostitutas foram chamadas de profissionais do sexo, todavia 

representantes da ala de trabalhadoras sexuais alegam que mudar o termo não é mais eficaz do 

que utilizar aquele, que estigmatizado, é símbolo de resistência e de contra o pensamento 

popularizado sobre mulheres que vivem da prostituição (Rodrigues, 2009). 

 No Brasil, a partir de 1990, questões sobre os direitos de profissionais do sexo 

transformaram-se, possibilitando a sua ressignificação. A alavanca, conforme Rodrigues 

(2005), a partir de movimentos sociais e políticos, os direitos humanos e políticas públicas, que 

buscam insistentemente a emancipação de mulheres contra as opressões e a naturalização de 

desigualdades de gêneros, contribuíram para o progresso na questão dos direitos das 

trabalhadoras do sexo. 

A reformulação da Classificação Brasileira de Ofícios (2002) pelo Ministério do 

Trabalho (MTE) oficializou a prostituição como trabalho, mas para isso contou com a 

participação de diversas organizações que lutaram por esse direito de inclusão na legislação 

brasileira para as trabalhadoras e trabalhadores sexuais (Rodrigues, 2005). As atividades 

relacionadas à prática de serviços sexuais passaram a estar vinculadas a atuações de cunho 

educativo e devendo sempre priorizar a diminuição da fragilidade das pessoas que oferecem o 



 

serviço, como alertar para o uso de preservativo e denúncias em caso de violência e 

discriminação. 

 No ano de 2003 foi criado um Projeto de Lei, devidamente revisado em 2012, com o 

código 4211, justificando sua produção com a alegação de que não há o cumprimento do que é 

básico para a sobrevivência pessoal, a partir da Constituição Federal (1988) do país, com os 

princípios de bem-estar e dignidade humana. Fazendo-se importante distinção de que a 

profissão não é o mesmo que exploração sexual. O intuito do Projeto de Lei é para que haja 

também fiscalização, maior acesso à segurança, saúde e importantes direitos trabalhistas, como 

a de aposentadoria. 

As relevantes discussões sobre a prostituição levantam opiniões morais, sociais, 

econômicas e políticas das mais diversas. Para Swain (2004), a prostituição feminina é a forma 

mais atroz de agressão contra a mulher e que a naturalização buscando regulamentá-la como 

profissão é forçar uma dignidade social que não possui pelo julgamento popular. 

Em todas as épocas conhecidas a prostituição é um trabalho predominantemente 

feminino. O consumo do trabalho sexual move a economia e as relações sociais, pois a 

prostituição existe de várias formas como o tráfico de pessoas para a exploração sexual e 

cafetinagem, objetificando o corpo da mulher reforçado por um sistema que mantém e alimenta 

esse modelo de forma de economia, visando unicamente o lucro e não o bem-estar social (Silva 

e Sampaio, 2014). 

A subjulgação de mulheres por homens existe, segundo Arruzza (2015) antes mesmo da 

dominação pelo sistema econômico vigente, entretanto o que nomeia por sistema patriarcal, 

possuía uma estrutura diferente. Mas a partir da ascensão do sistema capitalista deixa de ser um 

sistema independente, que seguia uma lógica autônoma. Modificando a sociedade como um 

todo e utilizando-se das relações de opressão, exploração e alienação de gênero, beneficiava-se 

das desigualdades sociais, explorando-as e se mantendo. 



 

O trabalho sexual como modo de mercadoria culturalmente traz consigo uma 

representatividade amoral. Como pontua Nussbaum (2002), a prostituição é de fato uma forma 

exclusiva de abuso, porém algumas mulheres que detiveram de plenas condições de escolha 

optam por prestar serviços sexuais. 

No Brasil, “a discriminação e a violência policial, constantes no universo cotidiano das 

prostitutas brasileira, em períodos anteriores e na história recente constituíram o impulso 

determinante para que surgissem as primeiras organizações” (Rodrigues, 2009, p. 69). Diversas 

associações de trabalhadoras sexuais no país foram criadas e focavam principalmente na luta 

contra doenças sexualmente transmissíveis como o HIV, pois houve um direcionamento dessa 

questão de saúde pública à prostituição, assim aumentando a discriminação e preconceito. 

A prostituição atualmente possui uma dinâmica diferentemente do que era em séculos 

passados. Neste caso, compreender tal movimento faz-se necessário para que seja possível 

transformar noções sociais cristalizadas, políticas públicas pouco eficazes no combate ao 

sofrimento de trabalhadoras sexuais (Silva e Sampaio, 2014). O ordenamento policial sujeita as 

pessoas e os grupos sociais aos quais pertencem a identidades políticas muitas vezes 

marginalizadas, de acordo com Machado (2013), como é o caso das trabalhadoras sexuais, as 

quais têm sua profissão submersa a uma ideologia social que não só recrimina a atividade, mas 

muitas vezes violenta as agentes, negativizando a atividade e vitimizando as trabalhadoras 

sexuais. 

 A identidade política que recai sobre as profissionais do sexo vem sendo construída e 

subjetivada ao longo da história e contexto cultural que se refere às mulheres como 

trabalhadoras e pessoas. Esse processo de subjetivação se dá a partir da forma como o espaço 

público pode influenciar e definir o papel da mulher na sociedade e, para este caso, qual o papel 

da prostituta na sociedade? 

 



 

Célere Descrição do Contato com a Associação das Prostitutas e Ex-prostitutas do 

Amazonas 

Na manhã do dia 26 de janeiro de 2016, procurei fazer o primeiro contato com a 

Associação das Prostitutas e Ex-Prostitutas do Amazonas (As Amazonas) partindo até o 

endereço encontrado na internet, no bairro São Jorge, zona oeste da cidade de Manaus. Ao 

chegar na associação visualizei uma residência em bairro com escolas, comércios, paradas de 

ônibus, prédio de um jornal regional, entre outros. Foi possível observar uma nítida diferença 

entre a via principal, que possui melhor estrutura, e inferiores nas ruas adjacentes onde a 

associação está situada. 

Aos 27 de janeiro de 2016 pela manhã tive o primeiro encontro apenas com a presidenta, 

que me apresentou o intuito do projeto e dialogamos outros assuntos inerentes à associação. Na 

conversa a presidenta disse que precisou mudar o endereço para sua residência devido a 

problemas que não especificou quais, mas que a antiga localização, no centro da cidade, dava 

mais visibilidade e era mais fácil o contato com as trabalhadoras, pois há um grande contingente 

de profissionais do sexo exercendo sua atividade nas intermediações.  

Contou que em várias situações – como eventos, reuniões ou até mesmo para pagar o 

alvará de funcionamento da associação, acabava por retirar de suas próprias finanças para 

desenvolver as atividades, pela falta de apoio das outras associadas. Alegando que mesmo que 

tenha suplentes, dificilmente mobilizam-se. Disse também que já procurou integrar à 

associação, com suas palavras “meninas mais graduadas”, mas segundo a mesma, estas 

mulheres não se interessam pelas questões políticas da profissão. 

A presidenta informou também que este ano era período de eleição e que teria a intenção 

de deixar o cargo ao qual permanece desde a fundação da associação em 2008, pois falta apoio 

da categoria, da sociedade e do Estado. Descreveu ocasiões que enfrentou preconceito e 



 

discriminação por parte de grandes instituições governamentais por causa da categoria que 

representa. Um exemplo disso foi quando precisou de um espaço em um teatro da cidade para 

realizar um evento da associação, e após mais de dois meses esperando, notara que na maioria 

das vezes não estava ocupado, não sendo possível a autorização para a utilização do espaço. 

Apenas conseguiu o aval quando, ao discutir com um funcionário, alegando que entendia o 

impedimento da licença como preconceito, “invadiu” o gabinete da autoridade competente e 

somente após pressionar, conseguiu o espaço. 

O principal objetivo da associação, que está em seu Estatuto, é o combate contra doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs), por isso sempre estão desenvolvendo projetos em que 

distribuem materiais como camisinhas e panfletos informativos para trabalhadoras e demais 

cidadãos sobre a prevenção de doenças. Em diversas ocasiões têm apoio instituição religiosas, 

hospitais, ONGs e outros projetos que visam minimizar a contaminação de DSTs nas atividades 

das mulheres profissionais do sexo. A presidenta afirmou que a associação se preocupa 

principalmente com garotas em situação mais vulnerável. 

Parte da comunicação com a associação ocorria através de ligações e via rede social 

com troca de mensagens com a presidenta e a inserção no grupo da associação no whatsapp. O 

convite para integrar o grupo de comunicação partiu da presidenta no primeiro contato com a 

mesma. Os diálogos por mensagens variavam de informativos sobre reuniões, divulgação sobre 

projetos, notícias de jornais e discussões sobre o atual momento do país social, econômico e 

político. 

No dia 28 de abril de 2016 houve a Assembleia Geral, comunicada via whatsapp e 

afixada na sede da associação para novas eleições presidenciais. Estavam presentes doze 

profissionais e ex-profissionais do sexo que ocupam e não ocupam cargos na associação, uma 



 

representante de uma organização interessada em realizar projeto em parceria com As 

Amazonas e a minha participação. 

A Assembleia Geral iniciou às 14 horas e 30 minutos e durou cerca de duas horas. Em 

sua fala a atual presidenta afirmou seu intuito em não mais permanecer no cargo, porém sabendo 

do não interesse das demais mulheres em participar, não gostaria de encerrar as atividades da 

associação, pois as conquistas da categoria através da associação, mesmo que pequenas, são 

relevantes. Enfatizando a importância da união da categoria visando de mais avanços sociais e 

trabalhistas. Na reunião concordaram com a permanência da atual presidenta no cargo, e 

também com a mudança do termo no Estatuto substituindo a palavra prostituta por profissionais 

do sexo. Criaram também algumas outras nomenclaturas e siglas com intento até mesmo de 

ocultar a atividade que exercem. 

O convívio com as profissionais do sexo através da associação se deu de forma amigável 

e pacífica, todas as mulheres me receberam e a proposta do projeto de maneira positiva. No dia 

da Assembleia Geral apresentei brevemente o intuito da pesquisa para as demais associadas que 

concordaram com a ideia. Percebi que participantes estavam interessadas na participação da 

pesquisadora na associação, não como uma “igual”, mas como alguém que poderia contribuir 

para sua luta, uma parceria que se bem desenvolvida, poderia fomentar diálogos e proporcionar 

a diminuição da desinformação. 

Ocorreram conversações individuais com as participantes em que foi possível 

compreender um pouco mais dos anseios, história de vida, perspectivas futuras, também os 

motivos que as levaram ao trabalho sexual, a sair ou permanecer na atividade. Os diálogos entre 

a pesquisadora e as associadas durante a coleta de dados ocorreram através do grupo no 

aplicativo de comunicação e nas reuniões da associação.  



 

Constatei e compreendi a diversidade e a semelhança entre a bibliografia lida e 

pesquisada ao longo do processo, além da prática. Notadamente há falta de trabalhos sobre a 

temática na região e as peculiaridades locais do estado do Amazonas e da cidade de Manaus 

dentro da heterogeneidade do país. A pouca referência traz consigo o retrato regional do não 

interesse acadêmico/científico com a problemática. 

 

A Construção de Subjetivação Política e Identidade Política das Profissionais do Sexo 

A Associação das Prostitutas e Ex-prostitutas do Amazonas, segundo o seu Estatuto, 

declara diversos objetivos entre os quais a emancipação política e social das mulheres. A luta 

da categoria é expressiva, pois estão expostas enquanto profissionais do sexo, atividade que 

ainda não possui de direitos trabalhistas e enquanto mulheres diminuídas de direitos sociais. 

Também aponta uma estrutura social hierarquizada que privilegia uns/umas e segrega outros/as 

de diversos direitos fundamentais, inferiorizando mais ainda o sexo feminino. 

Diversas realidades expostas revelavam a realidade de mulheres que se inseriram na 

prostituição como último recurso para sobreviver. Relações de opressão e de exploração são 

vivenciadas pela classe trabalhadora como um todo, mas de maneiras diversas entre os sexos 

(Hirata e Kergoat, 1994). Mulheres são frequentemente assediadas no trabalho e recebem 

salários menores que homens, realidade não comum para este gênero que também sofre 

marginalização, porém de acordo com o seu sexo. Também pode se citar a quantidade de 

mulheres que trabalham como prostitutas. 

A esse funcionamento que institui a divisão do trabalho por sexo deve-se, segundo Reed 

(2000), ao mito da inferioridade da mulher que consiste em um sistema voltado aos interesses 

masculinos em detrimento aos direitos das mulheres. Em tempos remotos, entretanto, nas 

sociedades pré-históricas, as populações viviam uma espécie de matriarcado, não havia 



 

desigualdade entre sexos. Houve, com o passar do tempo, a propagação de que o homem é 

biologicamente superior à mulher tornando-se uma certeza que a sociedade acata como verdade.  

A constituição de um sistema social predominantemente dominado pelo sexo masculino 

é o que se compreende nos dias de hoje como patriarcalismo. Atualmente o termo é utilizado 

para designar um sistema de dominação de gêneros, e mais além: “um sistema de relações, tanto 

materiais como cultuais, de dominação e exploração de mulheres por homens” (Arruzza, 2015, 

p.7) que se relaciona continuamente com o capitalismo de maneira que este se beneficia das 

desigualdades sociais, explorando-as e mantendo-se. As explorações estão sempre aliadas à 

questões raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade. 

Nesse contexto pesquisadoras como Arruza (2015), Reed (2000), Hirata e Kergoat 

(1994) têm em comum em suas afirmações é a noção de que as desigualdades de gêneros, como 

são presenciadas atualmente, são frutos do sistema capitalista e da sociedade de classes, 

aspectos que são aliados para a manutenção e continuidade do sistema explorador. 

Compreendendo que as relações de sexo não podem ser desagregadas da questão de classes. Há 

uma dinâmica social que correlaciona a inferioridade da mulher com a necessidade do sistema 

econômico de coexistir com base na segregação dos sexos. 

Muitas profissionais do sexo que fazem parte da associação são casadas ou vivem em 

união estável, têm filhos, seus esposos trabalham e elas também, mas não revelam para a família 

a real atividade que praticam como foi possível observar na Assembleia Geral para eleições 

presidenciais, quando a atual presidenta sugeriu, por exemplo, que as mulheres usassem a 

carteirinha da associação, e muitas ficaram com receio de levar consigo, pois a família poderia 

descobrir sua profissão. 

Um dos auxílios frisados pela presidenta foi que o uso da carteirinha poderia evitar o 

comportamento ostensivo dos policiais para com as trabalhadoras, já que por vezes são 

abordadas de forma truculenta. O assunto gerou breves comentários entre as profissionais e 



 

algumas contaram medidas que tomaram para assegurar a prevenção de transtorno com policiais 

como, por exemplo, casar-se, pois a presença de um homem aparentemente traria segurança. À 

polícia, segundo Machado (2013), cabe a função de manter a hierarquia social, fincando papeis 

sociais, acabando por conservar desigualdades. Para as profissionais do sexo sobra, muitas 

vezes, a repressão policial com intuito mesmo de controlar e permanecer legitimando e 

naturalizando as segregações sociais.  

Como explicita Rodrigues (2009) profissionais de todas as áreas vendem sua força de 

trabalho por remuneração, logo, utilizando de seus corpos, pois só é possível que exerçam suas 

atividades através do uso do corpo físico das mais diversas maneiras. Entretanto, a forma como 

a sociedade significa determinada labuta é o que decidirá a banalização de alguns ofícios, como 

as das trabalhadoras do sexo. 

Nas reuniões e encontros das As Amazonas um dos aspectos vivenciados foram as 

realizações de frequentes discursos da presidenta com o aparente intuito unificador para com 

as demais participantes. Debatia acerca da importância da união das associadas para que 

pudessem conquistar melhores condições trabalhistas. Segundo Prado (2000), a identificação 

política configura-se através do sentimento de pertença a um grupo, delimitando fronteiras que 

afloram com os antagonismos sociais. 

Percebi a identidade política, antecedida pela coletiva, na união do grupo que a 

presidenta destaca como fundamental para que a categoria consiga alcançar direitos, e isso 

perpassa pelo sentimento pertença. Com isso, surge a delimitação fronteiras entre o “NOSSO” 

grupo e o grupo “DELES”, cada um com suas particularidades (Prado, 2002). Ao mesmo dá a 

possibilidade de perceber as deficiências em todas as ordens dentro desta cultura/meio ao qual 

há a identificação. 



 

A identidade política pode ser definida como posições temporárias que são conquistadas 

através da tomada de consciência das relações de poder. As interações entre prostitutas e outros 

grupos não marginalizados ou qualquer tipo de relação social que dê margem à interpretação, a 

partir da lógica da igualdade, são percebidas como muito além de simples subordinação, mas 

compreendidas em seu sentido negativo como relações de opressão que nessas se estabelecem 

(Prado, 2002).  

Constitui-se então a manifestação de antagonismos que dão margem à delimitação de 

fronteiras entre o que cabe a “NÓS” e o que é “DELES”, fazendo-se a comparação, usando o 

principio da igualdade entre os grupos sociais. O principio da igualdade democrática aqui não 

é vista com o sentido de homogeneidade, mas de equivalência/diferença, e nesse sentido de 

antagonismos sociais é afetada gerando relações de poder (Prado, 2002). 

Um desejo que manifestam é o de modificar o nome no Estatuto de prostitutas para 

profissionais do sexo, pois concordam que a respeito de um estigma negativo sobre o termo. 

Conforme Leite (2010), sua preferência pela palavra puta, a presidenta das As Amazonas em 

assembleia declarou que discorda deste posicionamento. A Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (2002) inclui a profissão sob número 

e 5198 e reconhece os nomes garota e garoto de programa, prostituta, puta, trabalhadora do 

sexo. 

O termo profissionais/trabalhadores do sexo surgiu em meados de 1970, todavia utilizar 

a palavra prostituta é uma via de mãe dupla tanto como uma forma de afrontar diretamente a 

intolerância social com a mulher prostituta quanto reconhece a luta das que resistem na 

atividade (Rodrigues, 2009). Aí se observa uma dicotomia entre o grupo de mulheres 

profissionais do sexo. Algumas trabalhadoras entendem que a mudança do termo poderá 

proporcionar a diminuição do preconceito e outras acreditam que a aceitação do nome fortifica 



 

ou empodera mulheres. Ainda sim, de acordo com Machado (2013), estão o processo de 

subjetivação política entre compreender sua situação de segregadas e lutar pela igualdade. 

É na subjetivação política que jaz a possibilidade de ampliação da democracia 

(Machado, 2013). Aqui pode ser observado o reordenamento de identidades políticas que 

confrontam a ordem policial estabelecida pelo Estado. As mulheres profissionais do sexo, ao 

contrário do desejado pela polícia, revelam-se de maneira que tensionam relações sociais, 

evidenciando desigualdades. Trazendo à tona injustiças sociais introjetadas e aceitas como 

dadas pela população. 

 As dificuldades enfrentadas pelas mulheres que exercem a atividade do trabalho sexual 

são comuns e muitas vezes violentas. A regulamentação é defendida, mas há objeções quanto 

ao PL 4112/12 (Brasil, 2012), pois se alega que um projeto que determine as condições de 

trabalho de profissionais do sexo deve ser discutido com a categoria, condição que não foi 

priorizada. Como, por exemplo, a lei tem o intuito de fazer da profissão um trabalho autônomo, 

mas algumas mulheres preferem ter pontos fixos de trabalho. 

 O Projeto de Lei 4112/2012, proposto pelo atual deputado federal Jean Wyllys 

(PSOL/RJ), também nomeado de Lei Gabriela Leite, fazendo referência a ex-prostituta e 

militante, visa regulamentar a atividade dos profissionais do sexo. Alegando como justificativa 

proporcionar, além da desmarginalização da profissão, redução de riscos a saúde e a vida, 

minimizar a exploração sexual, porque possibilitará a inspeção em locais de prostituição. A 

aprovação do PL também proporcionaria o direito carteira de trabalho assinada, previdência 

social (CTPS) e a aposentadoria especial para as profissionais do sexo (Brasil, 2012b). 

Essa é uma das particularidades das profissionais do sexo da cidade de Manaus. Nela, 

diversas histórias de vida diferentes trouxeram as mulheres para o trabalho sexual. O maior 

interesse da associação é de poder auxiliar mulheres que vivem mais marginalizadas, não que 



 

se possa medir, mas algumas por desejo próprio, outras por falta de oportunidade e pela 

sobrevivência. 

Em reunião da assembleia geral houve no discurso da presidenta em exercício, em 

determinado momento, uma fala em que afirmava: “a cor que eu gosto é essa de vocês”. Em 

seguida apontou para todas as trabalhadoras presentes, todas negras. No local havia apenas uma 

mulher branca, que era representante de uma renomada instituição nacional, e a mesma indagou 

a presidenta como se estivesse incomodada com o fato de não ter sido apontada neste momento.  

A representante propôs um projeto conjunto com a entidade, cujo objetivo consistia em 

fazer exames de saúde de algumas infecções sexualmente transmissíveis, sendo que em troca 

oferecia com um pequeno bônus financeiro, o que despertou maior interesse das associadas em 

participar. Vê-se que a mesma pessoa que se sentiu excluída na fala anterior da presidenta, é a 

mesma pessoa branca e também era quem simbolizava uma superioridade implícita ou mesmo 

explicita. Não se pode dizer que há igualdade entre as mulheres, todas são trabalhadoras, 

entretanto somente uma das profissões é tão marginalizada, não tendo regime trabalhista 

regulamentado, sofrendo diversos tipos de discriminação social e outras violências. 

A segregação questionada traz à tona o mito da democracia racial que, segundo Strieder 

(2001), é a falsa ideia de que a democracia traz a noção de que se no Brasil tem-se povo 

miscigenado, logo há igualdade entre as pessoas independente do tom de suas peles. 

Desconsiderando anos de escravidão de nativos e negros pelos imigrantes europeus, o fato de 

que ainda atualmente a maior parte da população pobre é negra, sendo criadas políticas públicas 

de inclusão racial-social em universidades com as cotas, por exemplo. 

Quem deve lutar por seus direitos, neste caso, é a própria categoria, não um grupo de 

intelectuais (no caso, políticos e governantes do Estado), pois só assim para conquistar direitos 

(Racière, citado por Machado, 2013). A busca pela igualdade como ponto de partida para 



 

democracia é conquistada através das lutas da população. Quando há o processo de subjetivação 

política pela utilização da noção de igualdade social, gera dissenso no ordenamento mantido 

pela polícia, que por sua vez está a serviço do Estado em detrimento aos interesses daqueles 

que não detêm o poder. Dinâmica de uma busca que tem o intuito de trazer melhores condições 

trabalhistas e sociais. 

As trabalhadoras, ao tomar consciência de que estão sendo exploradas e oprimidas, 

procurando transformar essas disparidades, construindo a democracia (Machado, 2013). As 

principais interessadas em transformar a realidade vivida, devem lutar para mudá-la. Como 

concordam Reed (2000) e Rancierè (citado por Machado, 2013) as desigualdades só têm a 

possibilidade de ser findadas ou amenizadas quando a própria categoria se dispõe a lutar pela 

aquisição de direitos profissionais e sociais. 

 Sendo que profissionais são de diversas classes econômicas e sociais, a presidente 

informou que muitas não pretendem se associar, pois alegam que estão na atividade somente 

pelo capital e não possuem qualquer interesse em ser ativista pela causa. A pouca participação 

ativa das associadas permite avanços lentos, a isso se deve, segundo as associadas, um leque de 

fatores como, por exemplo, o marido/família que não pode saber a profissão da participante, o 

medo e angústia do preconceito e discriminação da profissão (Silva e Sampaio, 2014), entre 

diversos fatores que são causa da reduzida participação das trabalhadoras na Associação. 

A identidade política que recai sobre as trabalhadoras do sexo vem sendo construída e 

subjetivada ao longo da história e contexto cultural que se refere às mulheres como seres sociais 

e individuais. Esse processo de subjetivação se dá a partir da forma como o espaço público pode 

influenciar e definir o papel da mulher na sociedade e também influindo na subjetividade da 

identidade das mesmas. 

 



 

Considerações finais 

 O processo metodológico dividiu-se em três etapas que foram realizadas separadamente, 

como também concomitantemente que proporcionaram melhor evolução na investigação como, 

por exemplo, o levantamento bibliográfico que foi a primeira parte, mas que também ocorreu 

no período de saída a campo e fase de análise de dados.  

Os levantamentos bibliográficos para embasamento teórico foram o momento de 

realização de diversas leituras sobre os temas da prostituição, mulheres profissionais do sexo, 

políticas públicas para a categoria, aspectos da atual conjuntura política do país, entre outros 

títulos relacionados ao objetivo da pesquisa. Procurou-se fazer um apanhado sobre os principais 

aspectos que pudessem embasar a investigação no âmbito da teoria o que serviu para a 

pesquisadora não entrar no contexto “às cegas”, proporcionando reflexões possíveis graças as 

leituras e pesquisas sobre o tema.  

O intuito era, ao partir para dinâmica da saída de campo, poder ter em mente que 

situações, eventos, questionamentos fazer, quais ações interpretar que conversassem teoria e 

prática, além de estar aliado ao objetivo da pesquisa. Com isso foi possível fazer um balanço 

do que está escrito com o que é a realidade de mulheres profissionais do sexo na cidade de 

Manaus. 

 Devido ao período eletivo, durantes três meses de saída a campo, um número mais 

reduzido de encontros foram realizados. Algumas atividades da Associação de Prostitutas e Ex-

prostitutas do Amazonas estavam suspensas, a sala espaço com mesas e computadores 

desligados no geral ficava vazia. Ao que pode ser observado, somente as atividades de 

desenvolvimento de pesquisas e projetos da categoria estavam em vigor. 

 Nesse tempo de contato foi possível notar demandas já sabidas na questão da 

prostituição como, por exemplo, as desigualdades sociais e trabalhistas que sofrem. Mas 



 

também particularidades não encontradas em teorias, reflexo do desconhecimento regional de 

um problema social urgente que é, no mínimo, invisibilizado pelo governo vigente e 

comunidade como um todo.  

Situações de mulheres que devido à violência e falta de oportunidades encontraram 

como única forma imediata de sobrevivência a prestação de serviços sexuais formaram relatos 

comuns. Algumas estão há anos na atividade e provam que relegar o mínimo de cidadania a 

essas mulheres é continuar fomentando desigualdades. 

Uma grande questão é se a regulamentação da profissão traria de fato benefícios para as 

trabalhadoras ou não. A única PL que se tem possui apenas seis artigos e uma estruturação 

questionável pelas profissionais, talvez trouxesse avanços inimagináveis para elas, entretanto é 

preciso mais diálogo com a categoria, abrir espaço para as trabalhadoras sexuais sem 

estgmatizá-las. Se criminalizar a prostituição fosse uma solução válida, como é em países da 

Europa, a atividade já teria sido extinta, porque a prostituição pode até não ser crime no Brasil, 

mas a sociedade por vezes condena como um. 

Seus processos de subjetivação política estão em constante construção, a desidenticação 

é um caminho que pode ser doloroso, lutar por desigualdades em um a sociedade que discrimina 

principalmente mulheres negras, pobres e prostitutas não é tarefa simples. A identidade política 

que assumem combatendo disparidades pode também trazer benefícios para todas as mulheres 

e sociedade como um todo. 
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Anexo 3 – Normas da Revista Psicologia Política 

Normas para submissão de manuscrito 

 

O processo editorial só terá início se o encaminhamento do 

manuscrito obedecer às condições abaixo. Caso contrário será 

devolvido para adequação às normas, inclusão de carta ou 
outros documentos. 

A revista Psicologia Política adota, com algumas adaptações, 

as normas de publicação da APA: "Publication Manual of the 

American Psychological Association (5ª edição, 2001)". A 

omissão de informação no detalhamento que se segue implica 

que prevalece a orientação da APA. Os textos poderão ser 
redigidos en português, espanhol, francês ou inglês. 

Para un guia rápido en português, consulte Adaptação do Estilo 

de Normalizar de Acordo com as Normas da APA 

(http://www.ip.usp.br/biblioteca/pdf). Para exemplos de 

seções do manuscrito (en inglês), sugere-se Psychology With 

Style: A Hypertext Writing Guide 

(http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm). 

Os textos originais deverão ser submetidos via internet 

mediante cadastro do autor no sítio da revista 

(www.fafich.ufmg.br/rpp) e en seguida clicando en "Envie seu 

Artigo". Como a revisão dos manuscritos é cega quanto à 

identidade dos autores, é responsabilidade dos autores a 

eliminação de quaisquer identificações en qualquer outra parte 

do artigo, inclusive nas propriedades do arquivo. Os dados dos 

autores, preenchidos no formulário on-line, não serão 

encaminhados aos consultores ad hoc en hipótese alguma. 

 

  

Diretrizes gerais do manuscrito 

 

Os arquivos para submissão deverão estar en formato doc ou rtf. Os 

textos devem ser digitados en espaço duplo en todas as circunstâncias, 

fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, en todo o manuscrito, 

incluindo referências e notas de rodapé, com parágrafos justificados. 

Não utilize itálico, negrito, marcas d'água ou outros recursos que 

podem tornar o texto visualmente atrativo, pois trazem problemas 

sérios para editoração. Sublinhe palavras ou expressões que devam ser 

enfatizadas no texto impresso, por exemplo, "estrangeirismos", como 
self, locus, rappaport, etc. e palavras que os autores desejem grifar. 

A página deverá ser tamanho A4 (21 x 29,7cm), com todas as margens 

iguais a 2,5 cm. Caso haja subdivisões no texto, recomenda no máximo 

três níveis de intertítulos. Os subtítulos devem ter a primeira letra de 

cada palavra en letra maiúscula e serem sublinhados. Notas de rodapé 

devem ser evitadas sempre que possível. No entanto, se não houver 

 

http://pepsic.bvsalud.org/revistas/rpp/pinstruc.htm#1
http://www.ip.usp.br/biblioteca/pdf
http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm
http://www.fafich.ufmg.br/rpp
http://pepsic.bvsalud.org/revistas/rpp/pinstruc.htm#3


 

outra possibilidade, devem ser indicadas por algarismos arábicos no 
texto. 

Todos os endereços "URL" (links para a internet) no texto 
(ex.: http://pkp.sfu.ca) deverão estar ativos. 

Figuras, Tabelas e Anexos 

As palavras Figura, Tabela e Anexo que aparecerem no texto devem, 

sempre, serem escritas com a primeira letra en maiúscula e devem vir 

acompanhadas do número (para Figuras e Tabelas) ou letra (para 

Anexos) respectivos ao qual se referem. A utilização de expressões 

como "a Tabela acima" ou "a Figura abaixo" não devem ser utilizadas 

porque no processo de editoração a localização das mesmas pode ser 

alterada. As normas não incluem a denominação de Quadros ou 
Gráficos, apenas Tabelas e Figuras. 

Citações 

As citações literais com menos de 5 linhas devem ser digitadas 

normalmente no texto, entre aspas. A pontuação vai antes do 

fechamento, com aspas. Ao final das citações deve constar entre 

parênteses o nome do autor, o ano do trabalho e número da página. 

Citações com 5 ou mais linhas devem ser destacadas, indentadas a 4 

cm da margem esquerda, com espaçamento simples e fonte Times New 

Roman tamanho 10, sem aspas. A citação direta deve ser exata, 

mesmo se houver erros no original. Se isso acontecer e correr o risco 

de confundir o leitor, acrescente a palavra [sic], sublinhado e entre 

colchetes, logo após o erro. Omissão de material de uma fonte original 

deve ser indicada por três pontos (...). A inserção de material, tais 

como comentários ou observações, deve ser feita entre colchetes. A 

ênfase numa ou mais palavras deve ser feita com fonte sublinhada, 
seguida de [grifo nosso]. 

Atenção: Não use os termos apud, op. cit, id. ibidem, e outros. Eles 

não fazem parte das normas da APA. 

O arquivo que deverá ser anexado no formulário de submissão devera 
seguir as seguintes instruções: 

1. Deve conter uma folha de rosto sem identificação. 

2. Deve conter Resumo(100-150 palavras) e 5 palavras-chave, no 

idioma original do texto e as respectivas versões en português, inglês 

e espanhol. Caso o idioma original do texto seja o francês deverá incluir 

estas 3 versões, além do resumo em francês. 

As traduções devem preservar o conteúdo do resumo, mas também 

adaptar-se ao estilo gramatical de cada idioma. A Revista Psicologia 

Política solicita que o autor faça a revisão final das versões do resumo. 

Este é um item muito importante, pois em caso de publicação estará 

disponível em todos os indexadores da revista. 

3. As referências devem ser colocadas en nova página, após o término 

do texto, en ordem alfabética, de acordo com as normas da APA 

http://pkp.sfu.ca/


 

(abaixo, exemplos de como citar artigos, livros, capítulos de livro, teses 

e dissertações, respectivamente). Não deixe un espaço extra entre as 

citações. Coloque o nome da fonte de sua referência en itálico (título 
do livro, periódico, filme, música, etc). 

4. Anexos devem ser incluídos somente se contiverem informações 

consideradas indispensáveis. Anexos com mais de uma página devem 

ser numerados consecutivamente com texto en fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaço duplo. Devem ser indicados no corpo do 

texto identificados pelas letras do alfabeto en maiúsculas (p. ex.: A, B, 

C e assim por diante). 

5. Tabelas e Figuras devem ser apresentadas cada uma en uma nova 

página, com as respectivas legendas e títulos. Não devem exceder meia 

página (A4). Devem ser elaboradas preferencialmente no MS-Word.- 

Os títulos das tabelas devem ser colocados no alto das mesmas, uma 

linha abaixo da expressão Tabela e seu respectivo número. A primeira 

letra de cada palavra do título deve ser em letra minúscula. O título 

deve ser sublinhado e não conter pontuação ao final. Dentro da Tabela, 

não utilize letras maiúsculas, itálicos ou negritos.- Os títulos das figuras 

devem ser apresentados logo após a expressão Figura e seu respectivo 

número (esses devem ser sublinhados), seguindo as demais 
especificações para Tabelas, mas com pontuação ao final. 

Exemplos para a elaboração de citações e referências: 

Os exemplos abaixo auxiliam na organização de seu manuscrito, mas 

certamente não esgotam as possibilidades de citação en seu trabalho. 

Utilize o Publication Manual of the American Psychological Association 
(2001, 5ª edição) para verificar as normas para outras referências. 

Citações no corpo do manuscrito: 

1. Citação de artigo de autoria múltipla 

a) Artigo com dois autores: cite os dois nomes sempre que o artigo for 
referido. 

b) Artigo com três a cinco autores: cite todos os autores na primeira 

referência; da segunda referência en diante utilize sobrenome do 

primeiro autor seguido de "e cols." e da data, caso seja a primeira 
citação no parágrafo. 

c) Artigo com seis ou mais autores: cite apenas o sobrenome do 

primeiro autor, seguido de "e cols." e da data. Porém, na seção de 

Referências todos os nomes dos autores deverão ser relacionados. 

2. Citações de obras antigas e reeditadas 

Utilize o seguinte formato: Autor (data de publicação consultada). 

3. Citação secundária 

Trata-se da citação de um artigo discutido en outra publicação 

consultada, sem que o original tenha sido utilizado. Por exemplo: 



 

"Elster (1989, citado por Sandoval, 1989, p. 128)...". Na seção de 
referências citar apenas a obra consultada (no caso, Sandoval, 1989). 

Exemplos de referências: 

1. Artigo de revista científica 

Machado, F. V. & Prado M. A. M. (2005). Movimentos Homossexuais: A 

Constituição da Identidade Coletiva Entre a Economia e a Cultura: O 
Caso de Dois Grupos Brasileiros. Interações, 10(19), 35-62. 

2. Artigo de revista científica no prelo 

Indicar no lugar da data, que o artigo está no prelo. Incluir o nome do 

periódico sublinhado após o título do artigo. Não referir data e números 

do volume, fascículo ou páginas até que o artigo seja publicado. No 
texto, citar o artigo indicando que está no prelo. 

3. Livros 

Melucci, A. (1996). Challenging Codes: Collective Action in the 
Information Age. Cambridge: University Press. 

4. Capítulo de livro 

Freitas, M. F. Q. (1994). Prácticas en Comunidad y Psicologia 

Comunitaria. En Montero, M. (Org) Psicologia Social Comunitária: 

teoria, método y experiência. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara. 

5. Trabalho apresentado en congresso, mas não publicado 

Moral, M. V., Rodriguez, F. J. & Sirvent, C. (2004, julio). Percepcion de 

Las Consecuencias Asociadas al Abuso de Alcohol y Otras Sustancias 

Psicoactivas en Adolescentes en Riesgo. Trabalho apresentado no 

Primero Congreso de Psicología Jurídica, Santiago de Compostela, 
Espanha. 

6. Trabalho apresentado en congresso com resumo publicado en anais 

Magalhães, M. S. ; Prado, M. A. M. (2005). História e Atualidade no 

movimento de mulheres trabalhadoras rurais de Minas Gerais: 

bandeiras de luta, trajetórias de lideranças e antagonistas políticos. 

En Anais do XIII Encontro Nacional da ABRAPSO. Belo 
Horizonte:ABRAPSO. 

7.Teses ou dissertações não publicadas 

Ansara, S. (2000). Repressão e Lutas Operárias na Memória Coletiva 

da Classe Trabalhadora en São Paulo. Dissertação de Mestrado, 

Programa de Estudos Pós Graduados en Psicologia Social. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 



 

8. Obra antiga e reeditada en data muito posterior 

Le Bon, G. (1995). Psychologie des foules. 5º ed. Paris: PUF (Original 
Publicado en 1895). 

9. Autoria institucionalAmerican 

Psychological Association (1994). Publication manual (4ª ed.). 

Washington, DC: Author. 

10. Comunicação pessoal 

Pode ser carta, mensagem eletrônica, conversa telefônica ou pessoal. 

Cite apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome do emissor e a 
data. Não inclua nas referências. 

11. Artigo en Revista Científica Eletrônica (Internet) 

Löwy, M. (2003). Las formas modernas de la barbarie. Metapolitica, 28, 

artigo 1. Acessado en 6 de abril de 2003, de 
http://www.cepcom.com.mx/meta/28/vimpresa/dossier/1doss.htm13. 

12. Artigo en Jornal 

Franco, C. (2003, 6 de Abril de). Os Bórgia e as orgias do desejo 
profano. O Estado de S. Paulo, [São Paulo], p. D5.14. 

13. Artigo en Revista não científica 

Oyama, T. (2001, 27 de junho de). Dias Alegres: Parque de Diversões 

Promove Dia Gay e ensina funcionários a tratar visitante 
homossexual. Veja, 34(25), 71. 

14. Artigo en Jornal ou Revista não científico (Internet) 

Sem autor 

EUA isolam Bagdá, invadem palácios de Saddam e matam civis en 

bombardeio (2003,7 de abril de), O Estado de S. Paulo., Acessado en 

8 de abril de 2003, de 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u54748.shtml 

Com autor 

Westphal, W. (2003, 7 de abril de). Rubinho promete ganhar un GP do 

Brasil. Folha On-line, Acessado en 8 de abril de 2003, de 

http://www.estadao.com.br/esportes/noticias/2003/abr/07/218.htm 

 


