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RESUMO 

 

PENA, João Soares. Além da vitrine: produção da cidade, controle e prostituição no 

Red Light District em Amsterdã. Tese (Doutorado Arquitetura e Urbanismo) – 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2020.  

 

Nesta tese proponho discutir o papel da prostituição na cidade contemporânea, 

inserida na sociedade de controle do sistema capitalista, a partir da análise do Red 

Light District, no centro de Amsterdã. A pesquisa baseou-se em um trabalho de 

campo, realizado entre 2017 e 2018, cujos dados coletados foram cruzados e 

articulados ao conhecimento acumulado sobre a temática. A partir da análise das 

políticas de prostituição, busco evidenciar a presença histórica da prostituição no 

Red Light District, argumentando que apesar das mudanças, rupturas, avanços e 

retrocessos, o trabalho sexual ajudou a moldar essa área tanto em termos de 

morfologia urbana quanto da imagem da cidade no contexto internacional. Em 

seguida é apresentado um panorama desse bairro, seus principais elementos, 

abordando outras questões importantes que ajudaram a forjá-lo como se vê 

atualmente. Em 2007 foi lançado o Plano 1012 sob a justificativa de que seria 

preciso combater a criminalidade no bairro, limpá-lo e devolvê-lo à população. 

Contudo, a análise mostra que seu principal objetivo foi viabilizar investimentos 

privados e melhorar a imagem da cidade, com evidente foco no turismo. As ações 

empreendidas no bojo desse plano mudaram significativamente a geografia da 

prostituição e dinâmica local, sendo um marco importante para a prostituição na 

cidade. Seguidamente, faço uma análise do cotidiano das prostitutas que atuam nas 

vitrines, como lidam com as exigências postas pela regulamentação, suas táticas e 

estratégias cotidianas para desempenharem seu trabalho. Além disso, tensiono a 

questão de gênero no Red Light District, uma vez que não há trabalhadores sexuais 

masculinos nas vitrines e apontamos o importante papel que a Internet tem tido no 

contexto da prostituição, ampliando o campo de possibilidades de atuação, além de 

alterar a relação entre os envolvidos nesta atividade e a cidade. Por fim, aponto a 

incerteza quanto ao futuro do bairro em razão de novas propostas de intervenção.  
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ABSTRACT 

 

PENA, João Soares. Beyond the window: the production of the city, control and 

prostitution in the Amsterdam’s Red Light District. PhD Thesis (Architecture and 

Urbanism) – College of Architecture of the Federal University of Bahia, 2020.  

 

In this thesis I discuss the role of prostitution in the contemporary city, which is 

embeded in the society of control of capitalism, from the analysis of the Red Light 

District, in the Center of Amsterdam. The research was based on a fieldwork, carried 

out between 2017 and 2018, whose collected data were crossed and articulated to 

the existing knowledge on the theme. From the analysis of policies regarding 

prostitution, I seek to highlight the historical presence of prostitution in the Red Light 

District, arguing that despite changes, ruptures, advances and setbacks, sex work 

helped to shape this area in terms of both urban morphology and the international 

image of the city. Next, I present an overview of this neighborhood and its main 

features, addressing other important issues in the area that helped shape it as it is 

nowadays. In 2007, Plan 1012 was launched under the justification that it would be 

necessary to fight crime in the neighborhood, clean it up and return it to the 

population. However, the analysis shows that its main objective was to enable private 

investments and improve the city's image, with an evident focus on tourism. The 

actions undertaken in the context of this plan have significantly changed the 

geography of prostitution and local dynamics, being an important milestone for 

prostitution in the city. Then, I make an analysis of the daily life of the prostitutes who 

work at the windows, how they deal with the demands imposed by the regulation, 

their tactics and their daily strategies to perform their work. Furthermore, I tension the 

issue of gender in the Red Light District, since there are no male sex workers at the 

windows. Finally, I point out the important role that the Internet has played in the 

context of prostitution, expanding the possibilities of work, in addition to changing the 

relationship between the city and those involved in prostitution. Finally, I point out the 

uncertainty regarding the future of the neighborhood due to a new intervention 

proposals.  
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SAMENVATTING 

 

PENA, João Soares. Achter het raam: stadsproductie, controle en prostitutie op de 

Wallen in Amsterdam. Scriptie (doctoraat in architectuur en stedenbouw) – Faculteit 

Architectuur, Federale Universiteit van Bahia, 2020. 

 

In deze thesis bespreek ik de rol van prostitutie in de hedendaagse stad, als ingebed 

in een maatschappij van controle van het kapitalistische systeem, en gebaseerd op 

een analyse van de Wallen in het centrum van Amsterdam. Het onderzoek is 

gebaseerd op veldwerk, uitgevoerd in 2017 en 2018, waarvan de data naast 

bestaande kennis over het thema is gelegd. Vanuit de analyse van het 

prostitutiebeleid probeer ik de historische aanwezigheid van prostitutie op de Wallen 

te benadrukken, met het argument dat ondanks veranderingen, breuken, vooruitgang 

en tegenslagen, sekswerk heeft geholpen om dit gebied vorm te geven in termen van 

zowel stedelijke morfologie als de internationale beeld van de stad. Vervolgens 

presenteer ik een overzicht van deze buurt en de belangrijkste kenmerken ervan, 

waarbij ik inga op andere belangrijke problemen in het gebied die hebben 

bijgedragen aan de buurt zoals die nu is. In 2007 werd plan 1012 gelanceerd met de 

rechtvaardiging dat het nodig zou zijn om misdaad te bestrijden, en de buurt op te 

ruimen en terug te geven aan de bevolking. Uit de analyse blijkt echter dat het 

belangrijkste doel was om particuliere investeringen mogelijk te maken en het imago 

van de stad te verbeteren, met een duidelijke focus op toerisme. De acties die in het 

kader van dit plan zijn ondernomen, hebben de geografie van de prostitutie en de 

lokale dynamiek aanzienlijk veranderd en vormen een belangrijke mijlpaal voor 

prostitutie in de stad. Vervolgens maak ik een analyse van het dagelijkse leven van 

de prostituees die voor de ramen werken, hoe ze omgaan met de eisen die de 

regelgeving stelt, hun tactieken en hun dagelijkse strategieën om hun werk uit te 

voeren. Verder behandel ik de gender kwestie op de Wallen, aangezien er geen 

mannelijke sekswerkers achter de ramen staan. Ten slotte wijs ik op de belangrijke 

rol die internet heeft gespeeld in de context van prostitutie, waardoor de 

mogelijkheden van werk zijn vergroot en de relatie tussen de stad en de 

prostitutieleden is veranderd.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A escolha do tema e Área de estudo 

 

 O conhecimento sobre a prostituição tem sido estratificado, nos termos de 

Deleuze e Guattari (2012b),1 ou seja, acumulado, sedimentado ao longo do tempo. 

Nesse sentido, é comum que ela seja abordada de distintas maneiras a depender de 

onde e quando se fala. Podemos reconhecer uma acumulação desse conhecimento 

em várias abordagens que, apesar de distintas, costumam coexistir e se relacionar 

de algum modo: prostituição como um mal necessário, a partir de uma perspectiva 

moral; relacionada a atividades criminosas, sem a necessária distinção entre 

prostituição voluntária, tráfico de pessoas e exploração sexual, por exemplo; a partir 

de uma perspectiva de direitos sociais, ou seja, como um trabalho legítimo e suas 

consequentes e necessárias garantias. Esta pesquisa parte desta última 

perspectiva, isto é, do reconhecimento do direito ao exercício da prostituição e das 

necessárias garantias sociais para quem a desempenha. Nesse sentido, o caso de 

Amsterdã é emblemático por ter descriminalizado a operação de bordéis e 

regulamentado a prostituição no ano 2000 (LEITE, 1996; RODRIGUES, 2009; 

OUTSHOORN, 2012; MCCOY, 2013; PENA, 2019a). 

 A descriminalização e a regulamentação acima referidas não significam, 

contudo, que a questão está pacificada em Amsterdã. Ao contrário, essa é uma 

questão que suscita debates e disputas em torno tanto da própria atividade da 

prostituição e da indústria do sexo como também da localização dessa atividade. 

Esses conflitos e tensionamentos decorrem de distintos fatores, desde a percepção 

da sociedade acerca dessa atividade até os interesses econômicos pela área central 

da cidade, entre outros. Nesse sentido, a discussão sobre o exercício da prostituição 

em Amsterdã tem estado intimamente ligada às questões urbanas e à gestão que a 

                                                 
1

 Para Deleuze e Guattari (2012b), os estratos são de três tipos: físico-químico, orgânico e 
antropomórfico. Nesse caso, trata-se dos estratos antropomórficos, ou seja, do acúmulo dos 
conhecimentos produzidos pelo ser humano sobre determinada questão, neste caso sobre a 
prostituição. 



 

 

12 
 

 

 

municipalidade faz do seu espaço. Assim, aqui buscamos fazer esse debate 

mobilizando autores de distintas áreas do conhecimento (estudos sobre sexualidade, 

urbanismo, antropologia urbana e filosofia, por exemplo) para levantar e discutir 

questões sobre as relações entre prostituição e urbanismo na área central de 

Amsterdã.  

 Antes de continuarmos é preciso elucidar algumas denominações ultilizadas 

ao longo do texto.  Um deles é “indústria do sexo” (sex industry), termo amplamente 

utilizado na literatura especializada sobre o tema aqui estudado.  Além disso, é um 

termo usado pelas pessoas envolvidas com o trabalho sexual em Amsterdã para 

designar o setor onde atuam. Utilizo aqui essa categoria para delimitar um setor que 

engloba uma série de serviços, produtos e negócios, no qual atuam diversos 

profissionais que desempenham atividades distintas. Apesar de a prostituição ser 

mais conhecida, há quem desempenhe outros tipos de trabalho sexual: atores e 

atrizes de filmes pornográficos, strippers, atores e atrizes de sexo ao vivo, os/as que 

fazem performances eróticas online via webcam etc. (WEITZER, 2010; PRADA, 

2018). Portanto, a indústria do sexo é um setor produtivo onde atuam diferentes 

profissionais, movimentando a economia a partir dos serviços e produtos oferecidos 

ao público.  

 A análise a seguir centra-se no Red Light District, localizado no centro de 

Amsterdã. Esta área é conhecida pelos moradores da cidade como De Wallen, em 

referência aos muros que protegiam a cidade no período medieval. Porém, quando 

se trata da área de prostituição que caracteriza Amsterdã, costuma-se utilizar o 

termo Red Light District. É desta forma que é chamado esse bairro pelos visitantes, 

comerciantes e trabalhadoras sexuais que atuam na área. Entretanto, esse termo é 

utilizado na literatura especializada em língua inglesa para fazer referência às áreas 

de prostituição em distintas cidades de modo mais geral, independentemente de sua 

configuração física. Red light district pode ser traduzido em porguguês como 

distrito/zona da luz vermelha, porém aqui o utilizarei em língua inglesa devido à 

carga semântica que carrega, bem como pela direta associação às vitrines de 

Amsterdã. Já o termo window brothel, que em tradução literal seria bordel de janela, 

denota a tipologia arquitetônica que caracteriza os locais de prostituição na referida 

área. Em razão de sua configuração, window brothel funciona, na verdade, como 

vitrine, termo que aqui será utilizado para designar esse lugar.     
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Outra questão importante é como são nomeadas aquelas que atuam na 

indústria do sexo. De uma forma abrangente, todas são trabalhadoras sexuais, mas 

aquelas que prestam serviço sexual diretamente a um cliente em troca de uma 

compensação financeira ou material exercem a prostituição. A prostituta tem sido 

abordada a partir de distintas representações simbólicas e legais, mas 

frequentemente de forma negativa, como moralmente inaceitável, ignóbil, abjeta. 

Assim, historicamente essa palavra tem carregado um sentido que situa essas 

pessoas à margem da sociedade, que lhes priva de direitos fundamentais. Trata-se, 

segundo Gail Pheterson (1996), do “estigma de puta”, ou seja, a forma como as 

prostitutas são percebidas socialmente, é uma marca de vergonha atribuída àquelas 

que desafiam, transgridem a sociedade heterossexual e monogâmica. Puta, 

prostituta e trabalhadora sexual são termos utilizados para designar aquelas que 

prestam serviço sexual. Na literatura especializada é comum o termo “prostituta” ser 

utilizado para designar um tipo específico de trabalho sexual. Já entre as ativistas de 

Amsterdã a forma mais frequente é “trabalhadora sexual”, em virtude de sua 

conotação política, no sentido do reconhecimento dessa atividade como um trabalho 

legítimo.2 Ao longo deste texto, os vocábulos “trabalhadora sexual” e “prostituta” 

serão utilizados para me referir àquelas que desempenham a prostituição, 

considerada aqui como um trabalho devidamente reconhecido e regulamentado na 

Holanda.  

 De forma geral, discuto nesta tese o papel da prostituição na cidade 

contemporânea, inserida na sociedade de controle do sistema capitalista, a partir da 

análise do Red Light District, no centro de Amsterdã.  Busco, então, evidenciar o 

papel central da prostituição na conformação histórica do Red Light District, 

argumentando que, apesar das mudanças aí ocorridas, o trabalho sexual ajudou a 

moldar essa área tanto em termos de morfologia urbana quanto da imagem que a 

                                                 
2
 A discussão em torno do uso de termos como “puta”, “prostituta” ou “trabalhadora sexual” não está 

pacificada no contexto internacional. Para Amara Moira (2018, p. 13), “[...] nada se transforma pela 
simples troca de palavras. Palavras, quem dera, não têm esse poder e nem conseguem fazer 
pessoas que se viraram como prostitutas a vida toda virarem, num estalar de dedos, trabalhadoras 
sexuais ou ‘profissionais do sexo’. A higienização que se percebe aí, assim como a impressão de 
falseamento e de academicismo – além do fato de muitas de nós assumirmos ainda hoje a visão 
oficial, depreciativa, da atividade que exercemos –, explicam a resistência a essas propostas de 
nomenclatura. Daí não haver ainda consenso a esse respeito dentro do próprio movimento”. No 
movimento brasileiro de prostitutas também há a reivindicação da palavra “puta” numa tentativa de 
ressignificá-la – como faz Gabriela Leite (2010) em seu livro “Filha, mãe, avó e puta” – e de situar o 
debate dentro do movimento feminista, como faz Monique Prada (2018) em seu livro “Putafemnista”.   
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cidade possui no cenário internacional. Tensiono a ideia de que Amsterdã é uma 

cidade liberal ao trazer para o debate a forma como a prostituição tem sido 

historicamente percebida no âmbito local, mesmo depois da regulemnatação e 

legalização de bordéis em 2000. Ao analisar o Plano 1012, argumento que seu 

principal objetivo foi viabilizar investimentos privados e mudar a imagem da cidade, 

para isso se utilizou de um discurso contra a criminalidade no bairro. Ao fazer uso 

desse discurso, o município mostra que, embora historicamente presente no bairro e 

regulamentada, a prostituição continua apenas sendo tolerada, sendo na última 

década encarada como algo negativo. Com isso quero demonstrar que, apesar de 

consolidada em Amsterdã, a prostituição é aí um constante campo de batalha, com 

muitas contradições e que nada está suficientemente estabelecido que não esteja 

sujeito às pressões do capitalismo.   

 Apesar de parecer evidente a importância das questões ligadas ao sexo e à 

sexualidade em relação às cidades e suas dinâmicas, uma vez que muitos serviços 

e infraestruturas se organizam em torno disso, esse ainda é um tema marginal e 

marginalizado nos estudos urbanos (FELDMAN, 1989; SILVA E ORNAT, 2011). 

Contudo, essa é uma questão bastante presente na práxis urbanística a partir das 

intervenções urbanas. Como veremos, a prostituição costuma ser considerada um 

problema, cuja solução geralmente adotada é sua expulsão, confinamento ou 

invisibilização no espaço urbano. É preciso um esforço para compreendermos a 

prostituição para além de um problema, melhor dizendo, entender a dinâmica da 

cidade que é atravessada pela presença e atuação das prostitutas, bem como a 

gestão que se faz dessa atividade.  

 Inicialmente esta pesquisa pretendia um estudo comparativo entre Salvador e 

Amsterdã. Ter escolhido fazer pesquisa de campo em Amsterdã, inclusive, suscitou a 

curiosidade de várias pessoas na universidade e durante o campo sobre as razões 

de um latino-americano estar fazendo pesquisa de campo nessa cidade. O contrário 

não lhes causaria qualquer estranhamento. Sobretudo no Departamento de 

Antropologia da Universidade de Amsterdã (UvA), é comum que os doutorandos 

realizem suas pesquisas de campo em países da América Latina, África ou Ásia, por 

exemplo. O estranhamento ao ver um brasileiro realizando uma pesquisa sobre 

Amsterdã está ligado a uma ideia e uma prática colonial em que o Sul Global tem 

sido sempre objeto de estudo do Norte, não o contrário.  
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A escolha pela pesquisa em Amsterdã decorre da importância que esta cidade 

tem no que se refere à prostituição e ao caráter singular da forma como esta 

atividade se insere na cidade não apenas pela sua geografia, mas também pelo 

aspecto simbólico que ela representa. Outro aspecto fundamental é a maneira como 

a municipalidade tem feito a gestão e o planejamento do Red Light District, 

sobretudo após a regulamentação do trabalho sexual. A mudança no 

enquadramento legal dessa atividade provocou alterações também em termos de 

gestão e planejamento urbanos. Mesmo que a cidade já atuasse nessa perspectiva, 

o status de legalidade conferiu ao setor outra posição perante o município.   

 Após a estadia Amsterdã e a pesquisa de campo feita no Red Light District,3 

descortinaram-se várias questões sobre a área, sobre o papel da prostituição e sua 

gestão pelo município de Amsterdã. Ao longo da pesquisa de campo, verdades e 

supostos consensos difundidos sobre a prostituição nessa cidade desmancharam-se 

no ar. Tanto a literatura que tive acesso sobre a prostituição em Amsterdã e sobre o 

Red Light District quanto os diálogos estabelecidos levantavam indagações sobre as 

quais me debrucei para compreender o emaranhado de questões que constituem 

essa área tão importante quanto disputada na arena urbana local. Se colocarmos a 

questão numa perspectiva local, percebemos que a prostituição está na Holanda e, 

mais especificamente, em Amsterdã há pelo menos cinco séculos, porém diferente 

do que pode imaginar um turista desavisado e deslumbrado com as prostitutas nas 

vitrines, essa atividade tem sido a razão de conflitos diversos ao longo do tempo. 

Seu estabelecimento na área não foi de modo algum pacífico, mas constituído por 

trajetória marcada por idas e vindas, rupturas e enfrentamentos (PENA, 2019a). 

 A pesquisa de campo relevou uma grande complexidade sobre a questão 

analisada tanto em termos históricos quanto dos embates contemporâneos. Além 

disso, em 2017 a prefeitura caminhava para a finalização da implementação de um 

plano lançado em 2007, o Plano 1012, para a “renovação” da área central da cidade. 

Esse é um plano atravessado por controvérsias e tensionamentos, tendo sido 

decisivo para a dinâmica que o Red Light District tem atualmente. Como veremos, a 

                                                 
3
 Esta pesquisa foi parcialmente desenvolvida na Universidade de Amsterdã (UvA), sob a orientação 

da Profa. Dra. Rachel Spronk, com financiamento da CAPES, por meio do Programa de Doutorado – 
Sanduíche no Exterior (PDSE). O período sanduíche ocorreu entre agosto de 2017 e julho de 2018, 
quando a pesquisa de campo foi realizada. 
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geografia da prostituição mudou significativamente após sua implantação. Mas, para 

além de seus resultados, algumas questões apareceram ao longo da pesquisa: a 

quem interessa esse tipo de intervenção? O que isto significa no contexto urbano de 

Amsterdã? Estava diante de um acontecimento importante não só porque o plano 

estava em fase final, mas também pelas profundas alterações provocadas numa das 

mais importantes e conhecidas zonas de prostituição do mundo. Em virtude disso, 

decidi me debruçar de forma mais aprofundada sobre esse caso devido à sua 

importância para a discussão sobre a relação entre prostituição e planejamento 

urbano. Não raro Amsterdã é considerada uma referência no que tange às políticas 

de prostituição, por isso penso que a discussão que se segue pode lançar luz sobre 

os desafios que têm sido enfrentados pelas trabalhadoras sexuais, bem como os 

conflitos e disputas recentes na cidade.  

 Estar em meio à realização de uma pesquisa nos requer estarmos atentos ao 

que ao campo nos diz. Para Favret-Saada (2005), desvios surgem no percurso da 

pesquisa, pois o pesquisador é atravessado por intensidades que podem lhe colocar 

questões distintas das inquietações iniciais ou mesmo apontar outros caminhos 

possíveis. Então, é preciso seguir os rastros que surgem, mesmo que alterem o 

caminho previamente traçado. Nesse sentido, esta autora explica:  

 

Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu 
projeto de conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de 
conhecimento for onipresente, não acontece nada. Mas se acontece 
alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se perde em meio 
a uma aventura, então uma etnografia é possível (FAVRET-SAADA, 
2005, p. 160). 

 

Nesse sentido, me debrucei nesta pesquisa sobre a prostituição no Red Light 

District de Amsterdã em sua relação com a gestão pública e a produção do espaço 

urbano. Enquanto serviço inserido na sociedade capitalista pós-industrial, a 

prostituição continua a ser exercida de formas heterogêneas, porém em Amsterdã 

aquela mais visível se dá nas vitrines. Busco aqui discutir de que modo esse tipo de 

prostituição atravessou séculos e se estabeleceu no centro histórico da cidade. 

Nesse sentido, evidencio que essa trajetória não é linear ou evolutiva, ao contrário, é 
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marcada por rupturas e disputas. Discuto a forma como se dá a gestão da 

prostituição tanto em termos legais quanto do planejamento da cidade, sobretudo 

com o emblemático Plano 1012, lançado apenas 7 anos após a legalização dos 

bordéis e a regulamentação da prostituição. Diferente do que se pode imaginar, a 

prostituição tem sido foco de um esforço recente do município para diminuir sua 

importância na imagem da cidade.  

 A prostituição é um dos elementos mais conhecidos sobre Amsterdã. No 

entanto, não se trata apenas da prostituição em si, mas de como ela acontece, de 

como está inserida no espaço urbano, além de seu enquadramento legal, melhor 

dizendo, de como acontece a gestão pública dessa atividade e dos locais onde 

ocorre. Sua inserção na cidade difere-se de como a prostituição acontece em outras 

cidades, mesmo naquelas onde há zonas de prostituição com configurações 

semelhantes, como Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica, pois isso depende também 

dos diferentes sistemas legais adotados. Além da localização bastante privilegiada, 

somam-se às vitrines outras atividades da indústria do sexo, moradores e serviços 

os mais diversos, o que torna o Red Light District uma área bastante heterogênea e 

marcante. As vitrines são os locais de trabalho das prostitutas, embora quem realiza 

outros tipos de trabalhados sexuais também exerçam suas atividades em bares, 

clubes e boates do bairro. No caso das vitrines, geralmente situam-se no térreo dos 

prédios, embora haja algumas no primeiro andar, na maioria dos casos estão de 

frente para a rua ou beco, de modo que as trabalhadoras sejam vistas pelos 

potenciais clientes e possam contactá-los e atraí-los.  

 

Percurso Metodológico 

 

 A escolha por realizar o doutorado sanduíche na Universidade de Amsterdã, 

especificamente no Departamento de Antropologia, relaciona-se diretamente com o 

percurso metodológico que se pretendia para a pesquisa. A escolha do tema desta 

pesquisa, como foi dito, numa pós-graduação em arquitetura e urbanismo decorre 

de um interesse em pautar a prostituição (e mais amplamente as sexualidades) 

nesses campos. O tipo de abordagem, ou melhor, a forma de aproximação e feitura 
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da pesquisa de campo que a antropologia nos fornece parece acertada desde a 

minha pesquisa de mestrado (PENA, 2013), na qual busquei uma aproximação com 

a etnografia para investigar os cinemas pornôs de Salvador.4
 

 Em um artigo que busca demarcar o lugar da etnografia nas ciências sociais, 

Uriarte (2012) afirma que a etnografia é um método próprio da antropologia, tendo 

sido desenvolvido ao longo do século XX, contrapondo-se a um fazer antropológico 

descolado do objeto investigado, a partir da literatura, relatos de expedições e outros 

dados secundários. Fazer etnografia, portanto, requer uma imersão naquilo que se 

investiga pela presença continuada do pesquisador em campo, o qual estabelece 

uma relação dialógica com aqueles “nativos” que se tornam seus interlocutores.  

 

[…] o antropólogo é aquele que se interessa pelo Outro: um sujeito 
bastante raro, é verdade, porque, em lugar de querer defender uma 
identidade, queremos ser atingidos pelo Outro; em vez que nos 
enraizarmos num território de certezas, buscamos o 
desenraizamento crônico que nos leva à busca pelo Outro. 
(URIARTE, 2012, p. 174) 

 

 Fazendo uma aproximação com o pensamento de Deleuze e Guattari 

(2012b), diria que esse encontro com o Outro provoca naquele que investiga um 

processo de desterritorialização ao ser “afetado” por outras experiências, aquelas 

vividas nessa inter-relação estabelecida em campo (FAVRET-SAADA, 2005). 

Deleuze e Guattari (2012b, p. 238) explicam que a desterritorialização “[…] é o 

movimento pelo qual se ‘se’ abandona o território. É a operação da linha de fuga.”  

Os fluxos, as intensidades e os atravessamentos advindos do processo de pesquisa 

de campo, portanto, tem o potencial de modificar o olhar do pesquisador no sentido 

de sua percepção sobre determinada coisa. Como afirma Suely Rolnik:  

 

Quando um território existencial não faz mais sentido, caotiza, 
desaba, é que uma máquina desmanchou, e isto significa que os 

                                                 
4
 Minha pesquisa de mestrado, intitulada “Espaços de excitação: cines pornôs no centro de Salvador” 

(PENA, 2013), foi desenvolvida entre 2011 e 2013 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. 
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fluxos que a compunham se conectaram com outros fluxos, operando 
outros cortes, agenciando-se em outras máquinas, produzindo outras 
linhas de virtualidade, que poderão vir a tomar consistência em 
novos territórios existenciais (ROLNIK, 1993, p. 3). 

  

 Isso é possível porque uma abordagem etnográfica permite àquele que se 

propõe a realizá-la “[…] um olhar de perto e de dentro capaz de identificar, descrever 

e refletir sobre aspectos excluídos da perspectiva daqueles enfoques que, para 

efeito de contraste, qualifiquei como de fora e de longe” (MAGNANI, 2002, p. 17). 

Esse olhar “de perto e de dentro” possibilita ao pesquisador caminhar por uma zona 

de múltiplos atravessamentos a partir das relações dialógicas que estabelece com 

seus interlocutores, com suas observações e com o imprevisível nos encontros com 

os outros.  Já o que o autor chama “de fora e de longe” são metodologias bastante 

utilizadas no urbanismo (mas não apenas) que buscam traçar um quadro geral da 

cidade (ou município), sobretudo no caso dos diagnósticos amplamente utilizados 

para a elaboração de planos urbanos. Essas abordagens, não raro, fazem 

homogeneizações – quando utilizam dados estatísticos ou levantamentos 

cartográficos, por exemplo – e, consequentemente, perdem-se particularidades, 

sutilezas ou características próprias de determinadas áreas. Isso não quer dizer que 

devemos nos opor ou rejeitar essas maneiras pesquisar, mas reconhecer suas 

limitações e a necessidade de ampliar a caixa de ferramentas que nos auxiliem a 

compreender a multiplicidade que é a cidade. É importane ressaltar também que 

esse olhar “de fora e de longe” também é importante para a formulação de 

determinadas políticas públicas, além de revelar a visão que o govermo tem ou 

dissemina sobre determinada questão, neste caso a própria cidade.  

 Esse caminho na busca por expandir a caixa de ferramentas do pesquisador 

tem sido percorrido por outros estudiosos dos campos de arquitetura e urbanismo, 

como explica a arquiteta e antropóloga Alessia de Biase sobre sua própria 

aproximação com a antropologia: 

 

Minha chegada na Antropologia não é de forma alguma ligada a uma 
impossibilidade de fazer teoria em Arquitetura e Urbanismo, mas sim 
a uma vontade de me formar a uma escuta do Outro, a uma 

compreensão da ideia que este se faz de outros e finalmente à 
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apreensão de outras formas de olhar o mundo (BIASE, 2012, p. 191, 
grifo nosso). 

 

 A busca pela escuta do outro também esteve presente na atuação de Carlos 

Nelson Ferreira dos Santos, que se autodenominava “antropoteto” ou 

“etnourbanista” pela aproximação teórica e metodológica que fez entre urbanismo e 

antropologia (JACQUES, 2011; SANTOS, 1980) Essa aproximação entre os campos 

numa busca pela escuta do outro configuraria o que Biase (2012) chamou de 

abordagem ou “postura antropológica”. Não se trata, portanto, de sair de um campo 

(urbanismo) em direção a outro (antropologia), mas estar entre ambos buscando um 

diálogo entre esses saberes “[...] para se pensar a cidade e para pensar que os 

limites colocados muitas vezes entre as disciplinas seriam apenas uma distância 

entre diferentes formas de olhar” (BIASE, 2012, p. 191).  

 A escolha dessa postura antropológica (BIASE, 2012) decorre da busca por 

um alternativa à velha prática urbanística de olhar de fora e de longe (MAGNANI, 

2002). Não se trata, contudo, de negar ou de invalidar uma forma corrente do modo 

de pesquisar nesse campo, mas de reconhecer suas limitações para o entendimento 

das questões aqui tratadas. O olhar de cima da velha prática urbanística não seria 

capaz de revelar ou suscitar questões que, de tão delicadas, ambíguas ou 

controversas, descortinam-se na interação com o interlocutor e também pela 

presença do corpo do pesquisador e suas observações no local pesquisado.  Por 

outro lado, a perspectiva “de fora e de longe” caracteriza os documentos analisados 

sobre o Plano 1012, sendo importante para se entender a forma como a prefeitura 

trata a prostituição e o bairro, o que diz pretender com o plano, que discurso é 

construído sobre as intervenções propostas, o que é deixado de lado e o que se 

coloca como central nas prioridades da municipalidade. Portanto, o olhar “de perto e 

de dentro” e o “de fora e de longe” contribuem de formas distintas para a 

compreensão das questões que são aqui discutidas.   

Aventurar-me pelas ruas do Red Light District (bem como morar em 

Amsterdã) foi, antes de tudo, perder-me, uma des-re-territorialização. As referências 

espaciais que possuía e que foram construídas ao longo da vida não eram 

suficientes para essa empreitada. Foi necessário reaprender a me localizar 
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geograficamente segundo uma morfologia e contexto urbanos bastante distintos da 

minha cidade natal, Dias D’Ávila, e de Salvador, onde resido. Com o passar do 

tempo, o estranhamento inicial foi dando espaço a certa familiaridade pela presença 

continuada e pelas relações estabelecidas em campo. É importante salientar que ser 

um latino-americano negro e estar como pesquisador na Europa também fez 

perceber posturas colonialistas, incluindo quando interlocutores apontaram as 

intervenções no Red Light District como uma experiência sobre a qual eu poderia 

aprender e aplicar na minha cidade, além do já mencionado estranhamento sobre 

minha pesquisa. Nesse contexto, se o outro era, por exemplo, a prostituta, eu era o 

outro do outro. 

 O trabalho de campo iniciou-se no final de novembro de 2017. A frequência ao 

Red Light District passou a acontecer diariamente, porém em momentos distintos do 

dia. Desse modo, seria possível observar as dinâmicas ao logo do dia e da noite. 

Um local bastante importante do bairro passou a ser o ponto de parada, onde 

também se desenvolveram conversas e observações. Por suas características, o 

Prostitution Information Center (PIC – Centro de Informação sobre Prostituição) 

tornou-se uma espécie de base no bairro durante a pesquisa. Esse local, situado no 

coração do Red Light District, caracteriza-se por ser um centro de informações sobre 

o bairro e sobre a prostituição, estando em funcionamento desde 1994. No mesmo 

local funciona o PROUD – Dutch Union for Sexworkers, a associação de 

trabalhadoras sexuais da Holanda. Esse é um local bastante acolhedor para 

curiosos e interessados na temática. Estar ali por algumas horas era sempre certeza 

de boas conversas com as integrantes do PIC & PROUD, além do grande 

movimento de visitantes e da localização privilegiada. No Mapa 1 é possível localizar 

o PIC & PROUD no Red Light District, bem como outros pontos importantes aos 

quais farei referência ao longo do texto. 

 



Mapa 1 - Red Light District em Amsterdã
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 As tentativas de contato direto com as prostitutas nas vitrines não foram 

exitosas. Na verdade, de modo geral, as trabalhadoras costumam ser bastante 

receptivas aos transeuntes que lhe abordam, já que eles podem ser clientes 

potenciais. Durante às incursões na área fui até as vitrines e foram feitas tentativas 

abordagens com as prostitutas. Inicialmente elas eram bastante receptivas, mas 

depois de algumas palavras e ao saberem que se tratava de uma pesquisa 

acadêmica reagiam de duas maneiras: ou fechavam imediatamente a porta e diziam 

que não estavam interessadas ou se disponibilizavam a responder a tudo que eu 

quisesse saber desde que eu pagasse o valor cobrado a qualquer cliente. As duas 

reações têm a ver com as tensões e conflitos existentes no bairro no que tange à 

atividade que exercem. Se, por um lado, as pesquisas não parecem lhe interessar, 

por outro lado duas questões estão em jogo: tempo de trabalho e informação. Nesse 

sentido, compartilhar informações e ceder parte do seu tempo requereria, de forma 

justa, uma contrapartida financeira já que estavam em plena hora de trabalho.  

 O Red Light District atrai inúmeros turistas que percorrem a área todos os 

dias, ávidos para verem as prostitutas nas vitrines, experimentarem marijuana e 

aproveitar a farra na cidade. Porém, este não é o único público interessado na área. 

Sendo essa uma das mais conhecidas e emblemáticas áreas de prostituição do 

mundo, são atraídos também vários estudiosos e jornalistas que objetivam 

empreender suas investigações sobre questões as mais diversas que tangenciam 

prostituição, uso de drogas e outros aspectos característicos do bairro. 

 Alguns pesquisadores e ativistas que têm atuado na área diretamente com as 

trabalhadoras sexuais das vitrines relataram que suas interlocutoras já não têm 

interesse em colaborar com investigações, de modo que eles não poderiam me 

colocar em contato com elas. Para contornar a dificuldade de acesso direto às 

prostitutas, optei por estabelecer interlocução com as integrantes do PIC & PROUD, 

onde fui acolhido, sobretudo pelas mulheres que aí trabalham diariamente. Elas 

atuam ou atuaram em setores distintos, mas algumas também exerciam (ou já 

haviam exercido) a prostituição nas vitrines do bairro.  Nossas conversas não se 

restringiam ao bairro ou à prostituição, ao contrário, conversávamos sobre assuntos 

diversos, sobre acontecimentos recentes. Com elas aprendi muito sobre a Holanda, 

sobre Amsterdã e sobre as tensões que não são percebidas num olhar rápido.  
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 A frequência assídua ao PIC & PROUD foi fundamental para que as pessoas 

que transitam aí conhecessem minha pesquisa e minhas intenções enquanto 

pesquisador. Após alguns meses de pesquisa senti que houve mais abertura por 

parte de algumas interlocutoras que são menos frequentes nesse local, sobretudo 

depois que participei da Marcha do Dia Internacional das Prostitutas, que ocorreu no 

dia 02 de junho de 2018. A marcha iniciou-se em uma rua próxima ao Red Light 

District, passando pela Dam Square e seguindo para a Oudekerksplein, no coração 

do bairro. Durante todo o percurso foram entoadas palavras de ordem em defesa 

dos direitos das trabalhadoras sexuais. O protesto foi seguido de uma 

confraternização na sede do PIC & PROUD, quando todos os presentes puderam 

comer, beber e tecer conversas. Na verdade, nos dias que antecederam o evento fui 

requisitado por uma das integrantes do PROUD a fazer registros fotográficos da 

marcha.   

 Após esse evento, algumas pessoas afirmaram que passaram a me ver como 

aliado e não apenas como um pesquisador estrangeiro. É possível fazer uma 

aproximação com a afetação, mas “não de afeto no sentido da emoção que escapa 

da razão, mas de afeto no sentido do resultado de um processo de afetar, aquém ou 

além da representação (GOLDMAN, 2005, p. 150) Esse foi um momento decisivo, 

pois a presença e o interesse do pesquisador passaram a fazer sentido de algum 

modo e, considerado um como aliado, passei a contar com a confiança delas. 

 Durante o coquetel no PIC & PROUD que sucedeu a marcha, durante uma 

conversa, uma trabalhadora sexual me contou que estava cansada de 

pesquisadores que vão a campo com perguntas prontas e pouco interessados em 

aprender com e a partir do campo. Nesse sentido, vale lembrar o que Uriarte (2012) 

explica sobre o campo antropológico a partir dos ensinamentos do antropólogo 

James Clifford:  

 

[...] o “campo” antropológico supõe não apenas ir e ver ou ir e pegar 
amostras, mas algo mais complexo: uma co-residência extensa, uma 
observação sistemática, uma interlocução efetiva (língua nativa), 
uma mistura de aliança, cumplicidade, amizade, respeito, coerção e 
tolerância irônica (URIARTE, 2012, p. 175). 
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 Nessa perspectiva, as experiências metodológicas apreendidas no 

Laboratório Urbano nesse processo formativo foram fundamentais no sentido de 

estar aberto aos caminhos que o campo apontasse e ter uma postura de 

“aprender/fazer” com e não apenas “aprender/fazer sobre”, esta última muito afeita à 

tradição urbanística. A postura antropológica assumida durante a pesquisa é 

baseada no “aprender/fazer com” a partir do diálogo, da observação, do 

questionamento e da escuta.  

 Além das trabalhadoras sexuais e ativistas, a pesquisa contou com outros 

interlocutores. Alguns me foram apresentados por pesquisadores da universidade 

que têm atuado sobre o Red Light District, outros entrei em contato por meio da 

instituição da qual fazem parte e outros conheci durante as minhas caminhadas pelo 

bairro. Esses interlocutores podem ser agrupados em três categorias: Indústria do 

Sexo; Agentes Públicos; e Moradores e Comerciantes Locais. Na categoria da 

Indústria do Sexo estão as prostitutas e garotos de programa, ativistas, proprietário e 

administrador de um bordel, administrador de um teatro de sexo ao vivo, e um 

cliente das prostitutas das vitrines. Os Agentes Públicos foram aqueles ligados à 

administração municipal que atuam ou atuaram no bairro. Já entre os Moradores e 

Comerciantes Locais tivemos contato com pessoas que residem no bairro há 

bastante tempo e também quem iniciou seu negócio no bojo do Plano 1012. Além de 

conversas infomais e observações, foram realizadas 30 entrevistas semiestruturadas 

entre os meses de novembro/2017 e julho/2018. Mesmo de volta ao Brasil continuei 

acompanhando os acontecimentos, seja pelas notícias veiculadas pela mídia 

holandesa, seja pelas redes sociais e por conversas com algumas das 

interlocutoras. 

 Além das observações e das entrevistas realizadas, outras fontes de 

informação foram importantes para a construção da narrativa aqui apresentada. 

Devido às limitações linguísticas, as fontes escritas (livros, revistas, matérias 

jornalísticas, mapas, fôlderes etc.) foram em grande medida aquelas publicadas e/ou 

disponibilizadas em língua inglesa. Outro elemento importante, sobretudo para a 

fase de análise e escrita deste texto foi o registro fotográfico. Assim, as fotografias 

foram relevantes por registrar aqueles momentos, imagens ou locais que chamaram 

a atenção do pesquisador ou que eram significativas para o bairro. Por questões 
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éticas, não foram feitas fotografias que, de algum modo, pudessem expor as 

trabalhadoras sexuais, apenas quando vitrines estavam vazias.   

 A análise do material coletado deve ser feita de modo que se crie uma ordem 

das coisas na narrativa que será apresentada ao leitor. Contudo, esta não é uma 

tarefa fácil, pois a escrita da tese, além de ser um processo bastante solitário, requer 

um esforço para estruturar uma discussão que articule a teoria que sustenta a 

argumentação e a análise das observações, informações, questionamentos etc.  

Sobre esse processo, Urpi Uriarte acrescenta que “somos autores, pois pôr as 

coisas em ordem – montar o quebra-cabeça – é um exercício criativo autoral” 

(URIARTE, 2012, p. 178). Montar esse quebra-cabeça requer uma escrita que 

conduza o leitor a compreender as questões levantadas, as conclusões e também 

as “peças soltas”. Numa perspectiva deleuziana, este momento de análise e escrita 

corresponderia a um processo em que o pesquisador dobra os dados da pesquisa, 

constituindo um “Lado de Dentro”, um virtual (DELEUZE, 2005). Então, os dados são 

organizados segundo um processo de subjetivação, no território existencial do 

pesquisador (GUATARRI, 1992; BARROS e KASTRUP, 2015; ALVAREZ e PASSOS, 

2015; MACERATA, SOARES e RAMOS, 2014). Nesse sentido, “pensar é dobrar, é 

duplicar o fora com um dentro que lhe é coextensivo” (DELEUZE, 2005, p. 126). 

Desse modo, o virtual, constituído nesse dobramento, é atualizado pelo pesquisador 

na escrita, que agora já se insere no campo do real e do possível.  

 É importante explicitar que, apesar da aproximação etnográfica, não se 

pretende aqui a construção de um texto etnográfico stricto sensu. Mas, essa 

aproximação foi importante no campo para possibilitar um olhar sensível e para 

acionar a escuta. A partir de certa postura antropológica adotada, a realização da 

pesquisa de campo provocou mudanças no pesquisador. “O Eu não é o Outro. Mas 

o Eu do antropólogo, sua voz, a posição desde a qual fala, não é mais daquele 

pesquisador que iniciou o trabalho de campo” (URIARTE, 2012, p. 179). Nesse 

sentido, o urbanista que iniciou a pesquisa passou por um processo de, como diriam 

Deleuze e Guattari (2012b), des-reterritorialização pelos encontros e desencontros 

ao longo da pesquisa de campo e análise dos dados.  Isso tornou possível uma 

mudança de perspectiva acerca de como a prostituição é encarada no Red Light 

District de Amsterdã e difundida mundo afora, trazendo à tona suas contradições, 

dissensos e particularidades.  
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O texto a seguir, como resultado desse processo, está dividido em quatro 

capítulos, sendo seguidos das considerações finais. O Capítulo 1 discute as políticas 

de prostituição, seus rebatimentos na cidade e como a prostituição se insere na 

lógica de produção do espaço urbano. Após uma discussão a partir dessa questão 

em distintas cidades, analiso as políticas de prostituição em Amsterdã e na Holanda 

ao longo do tempo, cuja trajetória é marcada por avanços, retrocessos e rupturas. 

Indico que a gestão da prostituição se dá a partir do que Michel Foucault chamou de 

“gestão diferencial dos ilegalismos” ou mesmo de uma “tolerância regulada”, como 

costuma ser tratada pela literatura a respeito dessa cidade. Na sequência, o 

Capítulo 2 apresenta uma caracterização e uma análise do Red Light District em 

Amsterdã, a partir dos elementos constitutivos de sua morfologia urbana e de 

dinâmica cotidiana. Além disso, discuto como a prostituição, aliada a outros 

elementos, contribui para uma construção discursiva sobre Amsterdã como um 

espaço de liberdade, como uma cidade liberal, tensionando esta visão a partir de 

algumas questões sensíveis e ainda problemáticas. 

O Capítulo 3 analisa o Plano 1012, lançado em 2007 sob a justificativa do 

combate ao tráfico de mulheres e à criminalidade no centro de Amsterdã.  Analiso a 

construção discursiva desse plano, inserido na lógica do planejamento estratégico e 

da estacularização urbana, e apresento as medidas propostas para o bairro, bem 

como os resultados das intervenções realizadas. Além das intervenções urbanas, há 

ações de marketing dirigidas à melhoria da imagem da cidade e também há certo 

descompasso entre os níveis local e nacional. Finalmente, o Capítulo 4 faz uma 

discussão a partir da dinâmica do cotidiano laboral das prostitutas e a forma como 

as exigências legais se refletem no dia a dia. Ademais, tensiono a questão de 

gênero pela ausência de trabalhadores sexuais masculinos nas vitrines, aponto o 

papel da internet no contexto da prostituição e discuto brevemente uma proposta 

recente para o Red Light District. Nas conclusões retomo as principais questões 

discutidas ao longo do texto e ressalto a importância da prostituição na produção da 

cidade, além da necessidade de uma maior atenção sobre ela no campo dos 

estudos urbanos.  
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1 DISCIPLINA, CONTROLE E POLÍTICAS DE PROSTITUIÇÃO 

 

De acordo com Silva (2011), a atividade da prostituição no espaço produz 

territorialidades e o corpo é um aspecto importante nesse processo. Segundo o 

autor, os territórios urbanos são demarcados não apenas fisicamente, mas também 

por limites simbólicos, quais sejam as posturas, as formas de conduta, a 

gestualidade, as formas de se vestir ou a maneira de se comunicar, ou seja, a 

delimitação pode ser dada pela presença dos corpos das prostitutas em determinada 

área. Assim, a prostituição cria territórios peculiares com características distintas. O 

estabelecimento da prostituição se dá com maior facilidade em áreas centrais pelo 

fato de que, na maioria das grandes cidades, o centro apresenta maior grau de 

deterioração e obsolescência, muitas vezes sem grande resistência da vizinhança 

em relação a essa atividade. Além disso, nessas áreas geralmente há um grande 

fluxo de pessoas, entre as quais estão os clientes, possibilitado pelas facilidades de 

transporte e localização privilegiada. 

Como veremos, a localização da prostituição acontece sob o olhar atento do 

Estado que busca manter certo controle sobre os corpos das prostitutas e também 

sobre a organização espacial da cidade. Ao longo do tempo, a presença de 

determinadas pessoas e práticas no espaço urbano têm despertado distintas 

reações da sociedade, entre elas uma tentativa de eliminar os corpos socialmente 

indesejados de determinadas áreas.  Nesse sentido, a atuação do Estado é 

importante para manter o controle social e determinar a distribuição espacial das 

distintas atividades que se desenvolvem na cidade. 

A organização espacial da prostituição está ligada a vários fatores que vão 

desde os aspectos que constituem a sociedade, de protocolos internacionais, dos 

regimes de controle da prostituição em âmbito nacional e da operacionalização do 

ordenamento urbano em nível local etc. Entretanto, qualquer que seja a forma de 

gestão e controle da prostituição, a mesma repercute sobre o espaço urbano. De 

forma geral, as distintas políticas de prostituição adotadas por diferentes países 

costumam ser direcionadas à proibição, controle ou regulação dessa atividade 

(WAGENAAR, 2018). Encarada como um fenômeno social e sempre imbricada a 
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questões morais, o Estado tem sempre atuado de distintas maneiras no sentido de 

estabelecer regimes de controle sobre a prostituição. Os regimes são  

“Conjuntos de leis e práticas que regem a prostituição e que moldam a prostituição 

em suas respectivas jurisdições de maneiras distintas” (OUTSHOORN, 2004, p. 6 

apud WAGENAAR, 2018, p. 3, tradução livre). Como veremos, em determinados 

momentos a atuação do Estado sobre a prostituição, através de seus oficiais, 

extrapola a legislação, ou seja, a gestão direcionada aos corpos das prostitutas 

extrapola os contornos da legalidade de acordo com os interesses em voga e os 

jogos de poder (FOUCAULT, 1999; RAGO, 2008). 

O caráter legal da prostituição varia entre os diversos países, de acordo como 

cada sociedade a encara. Nesse sentido, podemos considerar três modelos básicos 

de como as políticas de prostituição são delineadas. (a) Em alguns países, ela é 

regulamentada e reconhecida como uma profissão como qualquer outra, como na 

Holanda e Alemanha. Nesses casos, há leis que garantem direitos sociais àquelas 

pessoas que realizam o trabalho sexual. (b) Há países que adotam o modelo 

abolicionista, como a Suécia, onde os clientes são criminalizados, cuja pena pode 

chegar até um ano de prisão. Já no Brasil as trabalhadoras ou trabalhadores do 

sexo não são criminalizados, mas terceiros que se beneficiem ou facilitem a 

prostituição o são.  (c) Há países onde a prostituição em si é considerada um crime, 

como no caso da Romênia, onde trabalhadores sexuais podem ser presos, já nos 

Estados Unidos tanto clientes quanto profissionais do sexo são considerados 

criminosos (MUNK, 2014). Ainda, em outros países houve a descriminalização da 

prostituição, de modo a garantir o exercício dessa profissão como qualquer outra. 

Isto foi adotado nacionalmente pela Nova Zelândia, além de outras experiências de 

menor abrangência, como veremos (ABEL, 2014). 

A prostituição tem sido encarada como um problema a ser erradicado ou, na 

sua impossibilidade, controlado no contexto urbano. Em termos de planejamento 

urbano é mister que a compreendamos como parte da dinâmica da cidade, cuja 

existência contribui para a configuração do espaço urbano. Nesse sentido, uma 

análise das políticas de prostituição faz-se importante, pois leis, projetos e planos 

têm um rebatimento no espaço. 
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A política molda as diferentes manifestações da prostituição: os 
locais onde é praticada, o tipo de prostituição que prevalece numa 
sociedade, o nível de preços em diferentes mercados locais e a 
posição e os direitos das trabalhadoras do sexo. A política de 
prostituição molda e é moldada pelas atitudes do público em relação 
à prostituição e às trabalhadoras e trabalhadoes do sexo  
(WAGENAAR, 2018, p. 7, tradução livre). 

 

Os discursos acerca do trabalho sexual a partir de diferentes atores e grupos 

e seus respectivos interesses variam em distintos momentos. De modo geral, 

podemos dizer que várias abordagens tendem a considerar a prostituição a partir de 

(a) uma perspectiva moralizante, como algo socialmente inaceitável; (b) da 

vitimização das trabalhadoras sexuais por grupos religiosos e feministas radicais, 

sobretudo pelo enquadramento da prostituição feminina como exploração e reforço 

do patriarcado, desconsiderando a legitimidade do exercício voluntário da profissão; 

e (c) da defesa do trabalho sexual como qualquer outro, sendo necessário garantir 

direitos aos profissionais (WAGENAAR, 2018; MCCOY, 2013; OUTSHOORN, 2012). 

Apesar de muitas vezes haver uma predominância dos aspectos “a” e “b”, no caso 

de Amsterdã e da Holanda, de modo mais geral, essas abordagens variaram a 

depender do contexto social e do momento histórico que se analisa, como veremos 

adiante. 

 

1.1 Prostituição e cidade 

 

 Costuma-se dizer que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, o 

que sugere sua importância em nossa sociedade, uma vez que tem sido exercida há 

muito tempo. Apesar disso, na maioria dos casos essa não é uma atividade 

legalizada, ao contrário, costuma estar inserida num contexto de criminalização, 

além de haver um grande estigma sobre aquelas e aqueles que exercem a 

prostituição. Gail Pheterson (1996) explica que se trata do “estigma de puta”, que 

pode ser definido como uma marca de vergonha ou doença em uma determinada 

mulher em razão de exercer a prostituição, mas não recai somente sobre ela, como 

veremos mais adiante. A autora acrescenta que este estigma que incide sobre as 
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prostitutas decorre do fato de elas serem consideradas uma ameaça à lógica 

heterossexual e monogâmica, uma vez que cobram por serviços sexuais, algo que, 

nesta perspectiva, seria legítimo apenas no matrimônio (PHETERSON, 1996).  

Apesar de sempre estar entre a legalidade e a ilegalidade, a prostituição tem 

sido exercida nas mais diferentes sociedades e desde muito tempo, assim como o 

estigma que carrega. Há casos em que a prostituição em si não é um crime, mas as 

atividades de terceiros são; em outros prostituir-se constitui um crime; mas há 

também onde sejam legais tanto a prostituição como o funcionamento de espaços 

para este fim. Este é o caso emblemático da Holanda que, após quase um século de 

proibição, legalizou os bordéis, além de ter regulamentado a prostituição. Veremos 

mais adiante, contudo, que esta questão é atravessada por controvérsias, conflitos e 

ambiguidades ao longo do tempo e que a regulamentação não sanou problemas 

enfrentados pelas prostitutas no seu dia a dia.  

As abordagens sobre prostituição podem ser diversas e ela tem sido objeto 

de distintas áreas do conhecimento que se debruçam sobre esta temática, quais 

sejam antropologia e sociologia, ciências jurídicas etc.5 Contudo, este é um tema 

ainda incipiente no campo dos estudos urbanos, ou seja, ainda se tem investigado 

pouco sobre a importância da prostituição na dinâmica urbana e na configuração do 

espaço urbano, bem como sua abordagem no âmbito do planejamento urbano.  

Silva e Ornat (2011) afirmam que os estudos da geografia brasileira têm tratado a 

questão sexualidade-corpo-território como elementos periféricos. Isto também é 

apontado por Feldman (1989) em sua dissertação de mestrado sobre a 

“territorialização da prostituição feminina em São Paulo”, uma importante pesquisa 

no campo do urbanismo. 

                                                 
5
 No campo das artes a prostituição também tem sido retratada e discutida, seja na pintura, literatura, 

música, teatro, etc. Vale destacar exposições recentes que aconteceram no Brasil: “Studio Butterfly e 
outras fábulas”, de autoria da artista visual Virginia de Medeiros que, entre outras coisas, aborda o 
antigo bordel Casa de Marinalva, no Centro Histórico de Salvador (MEDEIROS, 2018); e “Mulher-
Dama”, realizada entre janeiro e março de 2018 em Salvador, no Museu Nacional da Cultura Afro-
Brasileira (Muncab). Com curadoria da arquiteta e urbanista Silvana Olivieri, “Mulher-Dama” retrata a 
prostituição no Centro de Salvador. Relevante também é a instalação artística “The Hoerengracht” 
(Canal das Putas), de autoria dos artistas estadunidenses Ed and Nancy Kienholz, criada nos anos 
1980 em Berlim e exibida na National Gallery, em Londres, entre 2009 e 2010. A instalação recria 
uma rua de prostituição de vitrines de Amsterdã, ironicamente nomeada a partir da rua “Herengracht” 
(Canal dos Cavalheiros) (WIGGINS e DE WILDT, 2009). Na dramaturgia destaco o espetáculo “Sex 
Worker’s Opera”, apresentado em Amsterdã em entre 21 e 28 de julho de 2018. Trata-se de um 
espetáculo criado e encenado por trabalhadores sexuais, artistas e amigos com o objetivo de discutir 
questões presentes na vida de trabalhadores sexuais, como o estigma. 
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A escolha da territorialização da prostituição feminina como objeto de 
estudo, ao mesmo tempo que permite penetrar em setores da cidade 
de certa forma esquecidos e/ou omitidos nos estudos sobre o espaço 
urbano, permite enfocar a segregação espacial como um processo 
determinado por múltiplos fatores. (FELDMAN, 1989, p. 1) 

 

 Como sabemos, o urbanismo é um campo do conhecimento que se dedica à 

questão urbana e foi postulado do ponto de vista científico em meados do século 

XIX por Ildefonso Cerdà (FIGUEIREDO, 2013). A partir dos planos urbanos, das leis 

de uso e ocupação do solo, dos códigos urbanísticos etc., o poder público tenta 

regular e ordenar os diversos usos e atividades que acontecem na cidade, mas nem 

tudo que ocorre aparece nesses documentos. Há processos que desviam desse 

corpo normativo, alterando e reconfigurando certos espaços na cidade, há outros 

que são apagados pela própria mobilização do urbanismo enquanto dispositivo de 

controle do urbano.  

 O tema que aqui trabalhamos está presente em maior ou menor grau em 

quase todas as cidades, quiçá em todas. Considerada por muitos como um “mal 

necessário” (RAGO, 2008; MCCOY, 2013; HUBBARD, 2012), numa perspectiva 

moralista, a prostituição tem sido exercida ao longo do tempo de distintas maneiras 

e em diversos arranjos do ponto de vista de sua organização espacial, a depender 

de onde se localize. Portando, a organização da prostituição é variável no tempo e 

no espaço, pois está relacionada, entre outras coisas, aos contextos locais e 

nacionais de como o comércio do sexo é percebido e que tipo de medidas são 

tomadas sobre esta questão. De qualquer forma que se faça presente, existe uma 

relação de mão dupla entre prostituição e cidade na medida em que ao mesmo 

tempo que a segunda dispõe de infraestruturas de que necessita a primeira, a 

prostituição também se reflete no espaço e contribui para a dinâmica da cidade. Isto 

se pode se dar de variadas formas, seja pela presença dos estabelecimentos onde a 

atividade da prostituição acontece, seja pelos fluxos que provoca ou mesmo pela 

presença dos corpos das prostitutas no espaço público.  

 Segundo Silva (2011), os territórios urbanos são demarcados não apenas 

fisicamente, mas também por limites simbólicos, quais sejam as posturas, as formas 
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de conduta, a gestualidade, as formas de se vestir ou a maneira de se comunicar, ou 

seja, a delimitação pode ser dada pela presença dos sujeitos em determinada área. 

 

Os territórios da prostituição são, para Mattos e Ribeiro (ibid.), a 
apropriação de uma rua ou um conjunto de ruas, durante um certo 
período de tempo, por um determinado grupo de profissionais do 
sexo. Esses últimos, utilizando uma rede de relações, adotando 
códigos de fala, expressões, gestos e passos, garantem e legitimam 
determinadas áreas como territórios para a atividade da prostituição 
(SILVA, 2011, p. 32). 

 

 Desse modo, a presença da prostituição institui uma dimensão urbana 

marcada não apenas pelos aspectos físico-territoriais, mas também pela dimensão 

simbólica desses corpos em relação ao espaço. Isto torna possível o 

reconhecimento de determinadas áreas: as zonas ou red light districts. Em Amsterdã 

uma das formas como a prostituição é realizada – e a mais famosa – consiste no 

estabelecimento de vitrines. As prostitutas posicionam-se no interior dessas vitrines 

ao longo de várias horas, onde ficam disponíveis para seus clientes (Figura 1.1). 

Apesar de serem espaços fechados, as vitrines possibilitam o contato visual entre o 

interior e o exterior, o que viabiliza a atração de clientes ou a escolha por estes de 

uma das várias profissionais que trabalham nas diversas vitrines existentes. 

Segundo Andrew Ryder (2010), um Red Light District pode ser caracterizado da 

seguinte maneira: 

 

Red-light districts são áreas das cidades que funcionam em torno do 

sexo. Eles constituem-se de aglomerações de atividades ou 
indivíduos e podem ser amplamente conhecidos fora do seu entorno 
imediato. A definição de red light district varia de acordo com o lugar 
e a época. Eles podem ser caracterizados apenas pela prostituição, 
mas alguns distritos têm poucas ou nenhuma prostituta visível e 
baseiam-se no entretenimento ou outros serviços. Eles podem ser 
caracterizados por entretenimento de natureza sexual ou por 
serviços auxiliares relacionados ao sexo, incluindo a venda de livros 
e vídeos, objetos sexuais e roupas de caráter sexual (RYDER, 2010, 
p. 638, tradução livre). 
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 Também chamado de “zona de vício” (vice zone), ou apenas de zona, como 

no caso de determinadas áreas de prostituição no Brasil (SIMÕES, 2010; 

FELDMAN, 1989; HELENE, 2019), os assim chamados red light districts, embora 

possuam características semelhantes, também possuem suas diferenças e 

particularidades, visto que estão diretamente ligados às dinâmicas sociais, 

econômicas e culturais de cada cidade e país, como demonstrado por Cheng (2016). 

Geralmente localizam-se nas proximidades de portos, estações de transporte 

público, portanto em áreas com grande fluxo de pessoas, como no caso de 

Amsterdã e Bruxelas, na Bélgica, cujo red light district situa-se perto da Gare du 

Noord. Dito isto, veremos a seguir como essa atividade se desdobra na cidade a 

partir de diversos exemplos no Brasil e no mundo.  
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Figura 1.1: Ilustrações de vitrines de prostituição no Red Light District 

 

Fonte: Cartões postais com ilustrações de Jaap Majoor para Mariska Media/Prostitution 
Information Center, 1994-1995 
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A partir da análise feita sobre São Paulo, Feldman (1989) afirma que a 

prostituição feminina tem um rebatimento espacial claro com a existência das zonas, 

isto é, as áreas onde se localizam atividades e equipamentos ligados à prostituição. 

Para a autora, a concentração da prostituição em determinadas áreas revela um 

processo de segregação presente nas cidades que recai não apenas sobre as 

prostitutas, mas também sobre outros grupos sociais. Contudo, no caso da 

prostituição esse processo perpassa, entre outras coisas, questões de moralidade e 

dos padrões sociais relativos à sexualidade, os quais também se expressam na 

produção do espaço urbano, na dinâmica cotidiana e na lógica do urbanismo 

enquanto dispositivo de controle e regulação do espaço.  

 Como veremos, a configuração espacial das zonas de prostituição não é 

estanque, ao contrário, mudanças acontecem conforme o contexto, os interesses 

diversos na área, os investimentos no espaço urbano etc. Nesse sentido, para 

Simões (2010, p. 30), “a ideia de zona, na acepção que aqui nos interessa – ou seja, 

o lugar onde se localiza a prostituição na cidade –, é a tradução de uma ordem 

moral na morfologia urbana.” Simões (2004) acrescenta que na zona se dão 

relações de trabalho entre prostitutas e donos de bordéis, cafetinas ou afins, cujos 

papéis exercidos também definem formas de controle. Porém, outras acepções da 

palavra são possíveis, pois o termo zona é polissêmico, ou seja, seu significado 

depende também do contexto no qual é empregado. A autora atenta para o fato de 

que essa palavra também pode significar “bagunça”, “desordem”, “confusão”, 

“tumulto”, etc.,6 indo de encontro com a própria lógica ordenadora do urbanismo 

tradicional e motivar ações moralizantes, disciplinadoras e de controle não apenas 

pelos donos dos estabelecimentos prostitucionais, mas também pelo aparelho de 

Estado e pela sociedade. Se, por um lado, o termo zona é utilizado para denominar 

os redutos da prostituição, por outro, é amplamente empregado no planejamento 

urbano para determinar os usos do solo: zona industrial, zona residencial, zona 

comercial etc.  Nesta perspectiva ela já não denota confusão ou desordem, ao 

contrário, é tomada como um instrumento de ordenamento territorial. (FELDMAN, 

1997) 

                                                 
6

 Cf.: Dicionário Michaelis: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/zona/>. Acesso em: 06 de jan. 2019. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/zona/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/zona/
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 Antes de continuarmos essa discussão, é importante aqui fazermos breves 

considerações sobre o que seria esse aparelho de Estado e seu papel nas 

sociedades, na gestão da prostituição e na produção do espaço urbano, por 

exemplo. Em seu “tratado de nomadologia”, Deleuze e Guattari (2012b) discorrem 

sobre uma configuração da sociedade em que o aparelho de Estado possui uma 

interioridade e uma exterioridade. No interior do aparelho de Estado está aquilo que 

por ele foi capturado, sobre o qual ele exerce seu domínio a partir dos dispositivos 

de controle que dispõe. Esse aparelho de Estado consiste no exercício de poder 

sobre determinado território, isto é, pelos agenciamentos efetuados pelas 

instituições estatais ou representativas da sociedade, quais sejam o parlamento, o 

governo central, as prefeituras etc. Nesse sentido, é importante distinguir o aparelho 

de Estado das máquinas abstratas. Como explicam os autores, “as máquinas 

abstratas operam em agenciamentos concretos: definem-se pelo quarto aspecto dos 

agenciamentos, [637] isto é, pelas pontas de descodificação e desterritorialização” 

(DELEUZE e GUATTARI, 2012b, p. 241). Elas ignoram as formas e substâncias, 

existem sem uma concretude. Contudo, elas são atualizadas pelo aparelho de 

Estado, ou seja, os agenciamentos deste viabilizam os interesses daqueles.  

 A máquina abstrata é invisível e estabelece-se em relações de força, de modo 

que seus anseios sejam atualizados, quer dizer, efetivados pelas instituições que 

compõem o aparelho de Estado. Na sociedade capitalista atual, por exemplo, os 

projetos de “renovação urbana” via de regra têm sido orientados pelos interesses do 

capital privado, isto não apenas no caso de Amsterdã que discutimos aqui, mas em 

outros tantos casos, os quais a literatura tem buscado dar conta (CHENG, 2016; 

MOURAD e FIGUEIREDO, 2012; SILVA, 2008; SINGELENBERG, 2017). Esse 

capital privado é composto por uma multiplicidade de agentes, sejam locais ou inter-

trans-nacionais, de distintos setores econômicos. Nos projetos urbanos, o aparelho 

de Estado (a municipalidade, por exemplo) atua no sentido de proporcionar as 

condições necessárias para que os investimentos desse capital privado (ou da 

máquina abstrata) sejam lucrativos, tendo, assim, seus objetivos alcançados.  

 Apesar de todas as tecnologias e aparatos de controle, o aparelho de Estado 

também tem uma exterioridade, em outras palavras, aquilo que lhe escapa, que não 

é por ele apropriado. Segundo Deleuze e Guattari (2012b), essa exterioridade, ou o 

fora, configura-se simultaneamente de duas maneiras: as máquinas mundiais que se 
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espalham pelo mundo, como as religiões, grandes empresas, complexos industriais 

etc., que possuem autonomia em relação ao aparelho de Estado; a outra forma são 

mecanismos locais de bandos e minorias que continuam a reivindicar seus direitos a 

despeito do poder e dos agenciamentos do Estado. Nesta última dimensão podem 

inserir-se, portanto, minorias políticas contemporâneas que lutam, reivindicam e 

disputam seus direitos, sua existência mesmo e, tratando-se de cidades, sua 

permanência no espaço urbano. Esses grupos e/ou movimentos – chamados de 

nômades por Deleuze e Guattari (2012b) em oposição ao aparelho de Estado que é 

sedentário – precisam criar formas de enfrentamento às tentativas de controle, 

apropriação e dominação. Destacamos aqui as prostitutas, seja individualmente ou 

de forma organizada, que se mantém permanentemente em um campo de batalha 

na luta por direitos sociais e pela sua permanência em determinadas áreas da 

cidade, isto porque as investidas contra elas não são raras, nem poucas.  

 Voltando à discussão sobre a prostituição, segundo Feldman (1989), a 

organização espacial da prostituição está intimamente ligada à lógica de produção 

do espaço urbano. Os processos dinâmicos pelos quais a cidade passa fazem com 

que determinados espaços tenham características distintas no que diz respeito à sua 

própria estruturação urbana, mas também da importância dessas áreas no âmbito 

da cidade. Nesse sentido, em determinadas áreas certas atividades têm mais 

abertura do que em outras. No caso da prostituição, Silva (2011) pontua que sua 

presença se dá com maior facilidade em áreas centrais porque geralmente 

apresentam maior grau de deterioração e obsolescência, menor rejeição da 

vizinhança, grande fluxo de pessoas, possibilitado pelas facilidades de transporte, e 

também pelo anonimato que a multidão proporciona. 

 Feldman (1989) afirma que durante o período estudado por ela, de 1924 ao 

início dos anos 1970, a prostituição feminina concentrou-se na porção central de 

São Paulo, área com grande concentração de cortiços e ocupações para populações 

pobres, portanto áreas desvalorizadas no processo de modernização da cidade. 

Porém, isto não se deu pacificamente, tampouco foi um processo linear e contínuo 

ao logo das décadas. A segregação da prostituição em zonas foi garantida pelo 

controle policial esboçado no final do século XIX e efetivado ao longo do século XX, 

porém de formas distintas, inclusive no limiar da legalidade. De acordo com Hubbard 

(2012), a percepção acerca da prostituição no século XIX como uma prática imoral 
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deflagrou a criação de um sistema de controle das prostitutas que tinha como 

objetivos puni-las e recuperá-las, já que elas “desviavam” dos padrões morais e 

sexuais baseados na heteronormatividade e na monogamia.  

 Identificadas e devidamente segregadas, era possível empregar medidas com 

o objetivo de controlar as mulheres desviantes que haviam caído numa “vida de 

vício”. Além disso, elas eram vistas como responsáveis pela transmissão de 

doenças, como a sífilis, numa época em que a proliferação de enfermidadas era um 

problema urbano que exigia atenção em relação à organização da cidade. Em sua 

pesquisa sobre a cidade de Jacobina, na Bahia, na primeira metade do século XX, 

em que articula prostituição, sífilis, gênero e sexualidade, o historiador Ricardo 

Batista explica que:  

 

A articulação entre sífilis, prostituição e sociedade girava 
predominantemente em torno da preservação da família. Se a 
prostituição propagava a sífilis, e se a sífilis destruía a família, 
decorria disto que as prostitutas eram consideradas as grandes vilãs 
da sociedade. A preocupação com essa relação era explícita na 
academia e, guardada as proporções, refletia-se também no 
pensamento popular (BATISTA, 2014, p. 69). 

 

Em texto recente, o filósofo Paul B. Preciado (2020), também comentando 

sobre a sífilis, acrescenta que a prostituta se tornou o corpo que condensou 

características consideradas abjetas: mulher geralmente racializada e operária, 

corpo fora das regulações matrimoniais e domésticas, que utilizava seu corpo e sua 

sexualidade como meio de produção (de renda). Então, “[...] a trabalhadora sexual 

foi visibilizada, controlada e estigmatizada como vetor principal da propagação do 

vírus” (PRECIADO, 2020, p. s.p.). A vinculação da prostituta com a disseminação de 

doenças é mais uma das dimensões que constituem o estigma de puta, conforme 

explica Pheterson (1996), fazendo com que as instituições se mobilizem no sentido 

de controlar as prostitutas e tentar separá-las na geografia da cidade. Assim como 

aconteceu com a sífilis, no fim do século XX, com o surgimento do vírus HIV e da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS), as prostitutas passaram a 

ser consideradas também um vetor de transmissão dessa nova doença, 
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aumentando ainda mais o estigma que carregavam. Na Holanda, o movimento em 

defesa dos direitos das prostitutas De Rode Draad (Fio Vermelho, em tradução livre) 

atuou no sentido de conscientizar as pessoas de que qualquer um que fizesse sexo 

sem proteção estaria correndo risco de infecção do HIV/AIDS, que não é uma 

infecção intrínseca à prostituição (VERBEEK e VAN DER ZIJDEN, 1987). No Brasil, 

o movimento de prostitutas tem atuado ativamente na prevenção do HIV/AIDS em 

diálogo com o Ministério da Saúde (LEITE, 1996; SIMÕES, 2010).  

A questão da saúde pública foi, já no começo do século XIX, o objeto de 

trabalho do médico higienista francês Alexandre Parent-Duchâtelet que liderou 

pesqusias em saúde pública, esgotamento sanitário e cólera. A partir de seus 

estudos, que incluiu a examinação física de 12.600 mulheres exercendo a 

prostituição, ele concluiu que a figura da prostituta era “[…] uma forma de poluição 

que precisava ser controlada para obter uma higiene social” (HUBBARD, 2012, p. 

43, tradução livre). Desse modo, ele foi o idealizador do modelo de confinamento e 

fiscalização da prostituição – o sistema regulamentarista francês – que inspirou 

medidas nesta perspectiva no Brasil, na Holanda e outros lugares.   

 

Em essência, o princípio do sistema regulamentarista era que os 
locais de trabalho sexual precisavam ser 'invisíveis para crianças, 
mulheres honestas e até prostitutas fora do sistema' com 
confinamento', possibilitando levar a marginalização ao limite' 
(CORBIN, 1990, p. 10 apud HUBBARD, 2012, P. 43, tradução livre). 

 

 Isso coaduna com o que Foucault (1998) nos explica a respeito da atuação 

das instituições sobre a sexualidade no sentido de discipliná-la. A sociedade 

disciplinar foi objeto de intensa investigação e reflexão de Michel Foucault, de modo 

a entender as bases de seu funcionamento. Nesse contexto, as disciplinas são, para 

Foucault (1999, p.118), “[…] métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade-utilidade”  que se tornaram nos séculos XVII e 

XVIII fórmulas gerais de dominação. A disciplina, acrescenta ele, produz corpos 

dóceis, obedientes, que se pode dominar. Para isto, a disciplina exigia uma cerca, ou 



 

 

41 
 

 

 

seja, a delimitação de determinados espaços onde se pudesse manter um regime de 

domínio.  

 

A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas 
instituições disciplinares, codificar um espaço que a arquitetura 
deixava geralmente livre e pronto para vários usos. Lugares 
determinados se definem para satisfazer não só à necessidade de 
vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também de criar 
um espaço útil (FOUCAULT, 1999, p.123). 

 

 Essa disciplina se dava pela existência de instituições que, em seus domínios 

fisicamente circunscritos, moldavam os corpos segundo as regras que estabeleciam. 

Essas instituições eram a religião (ou a igreja), a escola, o hospital, a prisão, a 

família. Cada uma à sua maneira produziam discursos de verdade sobre 

determinada questão, moldando os comportamentos, os gestos, estabelecendo um 

padrão a ser seguido. Aquilo que fugia dos arquétipos desejados não era admitido 

por essas instituições disciplinares. Assim, eram taxados como anormais todos os 

comportamentos sexuais que desviavam de uma determinada norma, eram 

relegados ao lugar da patologia, pela medicina, e do pecado, pela religião 

(FOUCAULT, 1988). Se, por um lado, essa produção de verdade condiciona a 

sociedade, por outro, ela demanda a existência de espaços delimitados, confinados, 

onde a vigilância possa se efetivar.  

 Se as sociedades disciplinares sucederam as sociedades de soberania, elas 

entraram em crise e foram substituídas pelas sociedades de controle (DELEUZE, 

1992). As sociedades de controle não dependem mais do confinamento como 

recorte espacial sobre o qual estabelece seu domínio, como ocorria na sociedade 

disciplinar. Suas tecnologias de controle são de outra ordem. “As sociedades de 

controle operam por máquinas de uma terceira espécie,7 máquinas de informática e 

computadores, cujo perigo é a interferência, e, o ativo, a pirataria e a introdução do 

vírus” (DELEUZE, 1992, p. 223). Hoje o controle está em toda parte, sobretudo pelos 

avanços tecnológicos das últimas décadas. Portanto, não é necessário estar 

                                                 
7
 As outras espécies são: (1) as máquinas simples, alavancas, roldanas e relógios nas sociedades de 

soberania e (2) as máquinas energéticas nas sociedades disciplinares. (DELEUZE, 1992) 
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confinado no espaço de uma instituição para estar sob os olhos vigilantes do 

aparelho de Estado.8 Se outrora a prostituição estava confinada nos bordéis e/ou em 

uma área devidamente segregada na cidade, na sociedade contemporânea o 

controle se insere na cidade sob diversas maneiras. Isto porque agora, segundo 

Deleuze (1992, p. 224), “o controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas 

também contínuo e ilimitado [...]”. 

 Voltando à prostituição em São Paulo no século XX, o aparelho de Estado 

utilizou de seu poder regulador para controlar a atuação das prostitutas a partir da 

delimitação de áreas onde poderiam atuar, do seu registro no órgão policial, mas 

também pelo cerceamento do seu corpo na cidade.  

 

O regulamento consistia unicamente em normas de comportamento 
para mulheres prostitutas: recomendações no que se refere à 
“decência no trajar”, horário de abertura das janelas e de 
permanência na rua, além de regras para a presença em lugares 
públicos (FONSECA, 1982, p. 169-170 apud FELDMAN, 1989, p. 
33). 

 

Ainda no final do século XIX, precisamente em 1896, foi decretado o primeiro 

Regulamento Provisório da Polícia de Costumes. Neste regulamento havia regras 

estritas sobre o comportamento das prostitutas no espaço público, bem como da 

decoração exterior dos bordéis, os quais deveriam assemelhar-se a casas comuns. 

 

[...] As janelas de suas casas deverão ser guarnecidas, por dentro, 
de cortinas e, por fora, de persianas. […] 

Não é permitido chamar ou provocar os transeuntes por gestos ou 
palavras e entabular conversação com os mesmos. […] 

                                                 
8
 Se pensarmos no sistema prisional, já é possível o cumprimento de pena em regime domiciliar com 

o uso de tornozeleira eletrônica. Em relação à educação, o desenvolvimento das tecnologias da 
informação tem permitido a educação à distância a partir de plataformas na internet. As igrejas 
transmitem seus cultos pela televisão ou pela internet. Do mesmo modo, a internet tem sido 
importante para a prostituição, possibilitando uma ampliação da atuação de trabalhadoras e 
trabalhadores sexuais. 



 

 

43 
 

 

 

Deverão guardar toda decência no trajar uma vez que se apresentem 
às janelas ou saiam à rua, para o que deverão usar de vestuário que 
resguardem completamente o corpo e o busto (RAGO, 2008, p. 135). 

 

 Isso também aconteceu na zona prostitucional do Rio de Janeiro, no Mangue, 

por volta de 1954, quando houve um rigoroso controle sobre as práticas de 

prostituição com o fichamento das prostitutas e o controle médico de seus corpos, 

seguindo ainda a cartilha regulamentarista (HELENE, 2015). Assim como no caso de 

São Paulo, essa zona carioca passou por uma série de mudanças ao longo das 

décadas, de modo que intervenções urbanas, remoções e resistência são elementos 

importantes para entendermos a constituição dessa zona. O que atualmente se 

chama Vila Mimosa tem sua origem nos anos 1920, quando a prostituição foi pouco 

a pouco forçada pela atuação da polícia a se concentrar na área do Mangue. 

Segundo Helene (2015), esta era uma área bastante privilegiada pela proximidade 

das estações Leopoldina e Central do Brasil, portanto conectada com os sistemas 

de transporte da cidade, além de estar próxima do porto. A localização é um aspecto 

importante, pois um fácil acesso contribui para a atração dos clientes e 

freqüentadores dos estabelecimentos.  

Nos anos 1930-1940, o Mangue viveu o auge de sua efervescência cultural, 

com a frequência de artistas, grupos marginais, manifestações culturais e a 

presença de cerca de três mil prostitutas. Contudo, isto mudou drasticamente com a 

construção da Avenida Presidente Vargas na década de 1940 que cortou a zona ao 

meio, desestruturando essa área e sua dinâmica. Já nos fins dos anos 1970 houve a 

construção do novo prédio do centro administrativo do Rio, apelidado de Piranhão, 

como uma “anti-homenagem”, por ter se instalado na área de prostituição. Apesar da 

tentativa de erradicação, as prostitutas resistiram e ocuparam uma área próxima à 

Vila Mimosa, que passou a ser símbolo de resistência e luta pelos direitos das 

prostitutas. Nos anos 1990 a área foi completamente destruída em decorrência de 

mais um projeto urbano: o Projeto Teleporto, que alteraria o entorno do centro 

administrativo. Apesar de negociarem, as prostitutas foram expulsas da área, já que 

sua presença não era desejada. Mais uma vez buscaram saídas para manterem sua 

atividade, comprando coletivamente um galpão localizado a 1 km dessa área, onde 

se estabeleceram novamente, mantendo o nome de Vila Mimosa (HELENE, 2015).  
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A situação das zonas de prostituição em São Paulo também se caracteriza 

por constantes mudanças durante o século XIX. O estudo feito por Feldman (1989) 

sobre a territorialização da prostituição nesta cidade evidenciou a interação de 

processos de exclusão e resistência motivados por distintas razões. Se, por um lado, 

o poder público agiu no sentido de confinar a prostituição, cujas zonas sofreram 

alterações ao longo do tempo, por outro, também houve processos de resistência 

frente às ações do poder público.  Observa-se também que participaram disso não 

apenas as prostitutas, mas também os proprietários de imóveis de locação e 

estabelecimentos outros de acordo com seus interesses.  Desse modo, a 

prostituição se organizou fazendo uso de várias estratégias de camuflagem, ou seja, 

ela estava presente em hotéis, pensões e apartamentos e não apenas nos bordéis 

propriamente ditos. Além disso, aquelas que desempenhavam a atividade na rua 

estavam sujeitas à repressão policial, além da possibilidade legal da prisão de 

prostitutas e malandros por vadiagem. Conforme a autora, isto aconteceu bastante 

em decorrência da construção da rodoviária na Praça Júlio Prestes, na área 

conhecida como Boca do Lixo. A Boca do Lixo já foi um importante polo de produção 

cinematográfica e era também caracterizada por ser a maior e mais importante zona 

de prostituição destinada às classes populares da cidade.  

 As diversas ações engendradas pelo Estado, fazendo uso do aparato policial 

e de instrumentos do urbanismo, não pretendem dar fim ao comércio do sexo. O que 

se busca é atuar no sentido de afastá-lo dos olhos do cotidiano, evitando que haja 

uma visibilidade “inconveniente” da prostituição. Assim, o controle e a repressão 

buscam invisibilizar a prostituição no contexto urbano, colocando-a em áreas 

distantes daqueles que não desejem buscar pelos serviços sexuais ou restringindo-a 

a certos momentos do dia, geralmente à noite nos casos de prostituição na rua. 

Segundo Phil Hubbard, não é fácil eliminar a prostituição por meio da repressão ou 

de intervenções no espaço, pois “o evidente desejo por serviços sexuais em grandes 

cidades significa que sempre há oferta e demanda” (HUBBARD, 2012, p. 55, 

tradução livre). Na impossibilidade de eliminá-la, o que também não é algo que se 

queira efetivar completamente, acontece uma “repressão seletiva” da prostituição, 

que é empurrada para algumas áreas a fim de preservar outras, frequentemente no 

bojo intervenções que visam a “renovação urbana”, a revalorização e o 

enobrecimento de dada porção da cidade (HELENE, 2019). Trata-se, portanto, de 
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tentativas de situá-la espacialmente de acordo com interesses hegemônicos de cada 

época.   

 Para Felski (1995 apud HUBBARD, 2012), a prostituta que atuava na rua, 

vista enquanto figura do “prazer público”, era encarada como uma ameaça à cidade 

moderna, sendo constantemente relacionada à transmissão de doenças e ao 

arruinamento das hierarquias sociais dessa sociedade moderna.   

 

Ao sexualizar e feminilizar o domínio público, a prostituta era uma 
"figura inconveniente" que demonstrava à autoridade masculina que 
seu controle da cidade não era tão completo quanto gostaria que os 
outros acreditassem; fora dos limites da monogamia, do trabalho 
produtivo e do ascetismo religioso, ela escapava dos limites do 
espaço moralizado (HUBBARD, 2012, p. 41, tradução livre). 

 

 Nesse contexto, o confinamento da prostituição aconteceu em decorrência da 

“necessidade” de preservar as famílias e mulheres “honestas” da impureza e do 

perigo que o comércio sexual representava. Desse modo, buscou-se evitar seu 

espraiamento na cidade, localizando-a em áreas onde outros elementos eram 

também preteridos pela elite, onde a presença de prostitutas não causaria muita 

oposição dos moradores (HUBBARD, 2012).  

 

A prostituição, assim como o cortiço, constitui perigo físico e moral, 
ameaça à família e à sociedade. Cortiço e prostituição cohabitam o 
mesmo universo de representação social enquanto oposição à 
família e ameaça a uma ordem estabelecida, e nesse sentido podem 
estar juntos. Coindicência de representação social e coincidência de 
estrutura organizacional possibilitam, portanto, a coincidência de 
territorialização de cortiços e casas de tolerância. (FELDMAN, 1989, 
p. 66) 

 

 Podemos relacionar essa situação com o que nos fala Foucault (1988) sobre 

o dispositivo da sexualidade, entendida como “[...] conjunto de efeitos produzidos 

nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais, por um certo dispositivo 

pertencente a uma tecnologia política complexa [...]” (FOUCAULT, 1988. p. 120). 
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Nesse sentido, a sexualidade está na mira de instituições que visam a disciplina dos 

corpos e a produção de verdade sobre o sexo. Logo, há poderes diversos atuando 

no campo da sexualidade – e também especificamente no da prostituição – por meio 

de instrumentos e técnicas distintos. Assim, poder pode ser entendido como:  

 

[...] a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio 
onde se exercem e constitutivas de sua organização [...] enfim, as 
estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação das 
leis, nas hegemonias sociais.” (FOUCAULT, 1988, p.88-89) 

 

 O exercício desse poder através da atuação do aparelho policial visa o 

controle da prostituição – dos espaços e dos corpos – por várias razões, entre elas o 

fato de que, apesar de ser considerada pelos higienistas do século XIX um elemento 

de desordem urbana, não se abre mão dela. Como afirma Hubbard (2012), no 

século XIX, mas não apenas, as mulheres eram divididas entre as “virtuosas” e as 

“perdidas” – ou “mulheres da vida”, como também são chamadas. Destarte, a 

prostituição costuma ser vista numa perspectiva moralizante como um desvio, algo 

degradante e perigoso. Contudo, a regulação e o controle da prostituição vistos 

anteriormente não têm como intenção erradicá-la, ao contrário, busca-se intervir na 

economia do sexo e localizá-la em áreas onde se possa monitorá-la e mantê-la 

longe dos olhos dos que não a toleram.  

 Segundo Feldman (1989) e Perlongher (2008), a saída escolhida foi 

circunscrever a prostituição a espaços específicos da cidade de São Paulo, 

mantendo o restante da cidade a salvo, medida também adotada em Amsterdã e 

outras cidades. Contudo, o controle efetuado pela polícia não significava a 

legalidade da situação, longe disso, o enquadramento legal da prostituição e o 

exercício policial, ambos com variações ao longo dos anos, criam uma situação 

nebulosa. Sobre a questão em São Paulo por volta de 1920, Feldman (1989) nos 

explica que:  
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A polícia, amparada por uma lei estadual, estará atuando na esfera 
da ilegalidade em relação ao poder federal; estará, em última 
instância, favorecendo a exploração da prostituição e possibilitando 
que se desenvolva um campo de práticas ilegais sob seu controle e 
vigilância. A mulher prostituta será o alvo principal dos mecanismos 
de controle oficializados (FELDMAN, 1989, p. 37). 

 

Os limites da legalidade são borrados pela polícia tanto do ponto de vista de 

sua competência legal quanto da atuação dos policiais pela cobrança de taxa para a 

permanência de casas de prostituição. Ademais, Feldman (1989) afirma que uma 

forma de operar uma casa de prostituição era abrir uma “pensão noturna” com 

autorização das autoridades públicas. Este tipo de estabelecimento funcionava como 

uma camuflagem para a atividade que realmente se daria no local.  Segundo a 

autora, as edificações foram adaptadas de modo a abrigar o maior número possível 

de mulheres, mas, se por um lado, isto potencializava a rentabilidade do negócio, 

por outro, comprometia a salubridade do local.  

 Perlongher (2008) diz que a concentração de meretrizes no centro paulistano 

frequentemente se transferia de uma zona para outras por imposição das 

autoridades, o que também aconteceu no Rio de Janeiro. Porém, se de um lado, 

havia intensas investidas do poder público no sentido de controlar os espaços de 

prostituição, eliminá-los aqui e transferi-los para acolá, de outro lado, havia 

movimentos de resistência a essas intervenções. Coisa semelhante aconteceu em 

Salvador quando a prostituição concentrada no Pelourinho, atual Centro Histórico da 

Cidade, foi fortemente reprimida e expulsa no bojo de intervenções que 

transformaram a área numa atração turística. As casas de prostituição estavam no 

caminho até o principal largo da área, não sendo, portanto, desejáveis no cenário 

que se pretendia construir (ESPINHEIRA, 1984). Porém, isso aconteceu na segunda 

metade do século XX, quando no Brasil já vigorava o modelo abolicionista, adotado 

em 1951 (PENA, 2019a). A perspectiva abolicionista também costuma ser chamada 

de “modelo sueco”, devido à importância da Suécia na difusão dessa abordagem 

(ÖSTERGREN, 2018). 

 A partir da análise da área de prostituição em Birmingham, na Inglaterra, no 

fnal do século XX, Hubbard e Sanders (2003) afirmam que havia entre trabalhadoras 

sexuais e a polícia uma relação de tolerância, uma vez que na Inglaterra a venda de 
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serviço sexual em si não é um crime, mas atividades relacionadas a esse trabalho – 

como a oferta serviço sexual nas ruas, o funcionamento de bordéis e a cafetinagem 

–, têm sido criminalizadas desde os anos 1950 (CAMPBELL et al., 2018). Apesar da 

referida tolerância, sempre que havia reclamações por parte da população, a polícia 

respondia com repressão, provocando o deslocamento das prostitutas para outras 

cidades. Contudo, afirmam os autores, algumas semanas depois elas voltavam para 

o lugar de costume e retomavam suas atividades. Além disso, a fim de 

permanecerem atuando na área, muitas alugavam casas como uma tática para 

evitarem ser presas pelo trabalho na rua (CERTEAU, 2014). Com isso, a Cheddar 

Road se consolidou como a principal área de comércio sexual de rua em Balsall 

Heath, no centro da cidade, com cerca de 24 dos 50 imóveis utilizados para 

prostituição em vitrines nos anos 1980. Naquele contexto, a área ficou tão notável 

que era comparada ao estilo das vitrines de Amsterdã e atraiu um número crescente 

de trabalhadoras sexuais, tornando-se uma significativa atração turística da cidade. 

Em vez de minimizar a prostituição de rua, a ação repressora acabou resultando no 

crescimento e consolidação desse red light district a partir da resistência e 

reorganização do setor.  

 De acordo com Symanski (1981 apud HUBBARD, 2012), o confinamento da 

prostituição se constitui numa “estratégia geopolítica” para controlar o comércio 

sexual. Esta estratégia se expressa no espaço pela concentração da prostituição em 

determinada área que por ela é marcada, mas também onde outros atores sociais 

(opinião pública, setor econômico e poder público etc.) não se opõem severamente 

ao seu estabelecimento. Mas é importante ressaltar que existe sempre uma tensão 

acerca dessa questão, pois a cidade é dinâmica e está sempre em movimento de 

mudanças que podem vir a alterar uma área já estabelecida, como se percebe nos 

diversos casos aqui expostos e também nas mudanças que aconteceram 

recentemente no Red Light District em Amsterdã, como veremos nos próximos 

capítulos.  

 O urbanismo é atravessado por uma multiplicidade de interesses numa 

relação de forças entre distintos agentes que disputam o espaço urbano. O poder de 

intervir sobre o espaço, expresso na mobilização de instrumentos do urbanismo, 

revela a maneira como a sociedade encara determinadas questões em dado 

momento histórico. Sem neutralidade, as intervenções urbanas indicam que tipo de 
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cidade se pretende produzir, que atividades são desejáveis, o que deve ser visto e 

lembrado e também o que se quer eliminar, abandonar, esconder e relegar apenas à 

memória de alguns. Isto é notório nas intervenções urbanísticas que aconteceram 

em São Paulo e Rio de Janeiro e que provocaram uma completa reorganização da 

prostituição a partir de interrupções, rupturas e permanências (HELENE, 2015; 

FELDMAN, 1989; SIMÕES, 2010).  

 Segundo Hubbard (2012), assim como a polícia e a medicina, o urbanismo 

(town planning) tem um papel importante na geografia da prostituição. Desse modo, 

através de planos e outros dispositivos de controle e ordenamento, determinados 

corpos, práticas e atividades são colocados em áreas consideradas apropriadas. 

Intervenções urbanas igualmente costumam modificar radicalmente a dinâmica 

prostitucional de áreas da cidade que por várias razões passam a ser foco de 

interesses em dado momento. Isto é flagrante nos casos de Rio de Janeiro, São 

Paulo, Salvador e também de Amsterdã – como veremos adiante –, onde planos e 

intervenções de “renovação urbana” provocaram significativas mudanças na 

organização espacial da prostituição.   

 Em sua análise sobre o papel do planejamento urbano, no tocante ao 

comércio sexual no estado de New South Wales (NSW), na Austrália, Prior, Crofts e 

Hubbard (2013) apresentam questões relevantes sobre a organização da atividade 

num contexto onde a prostituição foi descriminalizada em 1995.  

 

A descriminalização do trabalho sexual foi introduzida como política 
de Estado em resposta parcial à corrupção policial excessiva e aos 
lucros indevidos com a indústria do sexo, que foram expostos 
durante a NSW Woods Royal Commission de 1995 sobre a 
corrupção policial. A NSW Woods Royal Commission destacou ‘um 
nexo claro entre corrupção policial e operação de bordéis’. Da 
mesma forma, os defensores da reforma das leis dos trabalhadores 
sexuais identificaram que a legislação que criminalizava o trabalho 
sexual, ou permitia que a polícia regulasse a indústria, estava 
contribuindo para condições de trabalho inseguras e muitas vezes 
exploradoras enfrentadas pelos trabalhadores do sexo e fornecendo 
oportunidades para a polícia lucrar com a indústria do sexo” (THE 
GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECTS, s.d., s.p.). 
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Nesse caso, com a descriminalização, desloca-se a prostituição da esfera da 

justiça para o sistema de planejamento urbano. Sendo assim, os estabelecimentos 

que comportam o comércio do sexo são considerados do ponto de vista do uso do 

solo, do mesmo modo que outras atividades e serviços urbanos. Com isto, a 

autorização ou não do funcionamento de estabelecimentos para esse fim cabe aos 

governos locais, bem como a definição da localização adequada. Contudo, os 

autores ressaltam que a questão moral continua a ser levada em conta, sendo a 

prostituição considerada inadequada em certas áreas residenciais. Além de NSW, 

Abel (2014) aponta as experiências no que tange à descriminalização do trabalho 

sexual no Canadá e Nova Zelândia. Este último merece destaque, pois trata-se de 

uma legislação para todo o país, diferente de NSW, que é apenas um estado da 

Austrália. 

Aprovada em 2003, a descriminalização do trabalho sexual na Nova Zelândia 

levou o debate para o campo da saúde pública e dos direitos humanos, tendo como 

subsídios estudos que embasavam a proposta. Entretanto, não foi um processo 

consensual, pois enfrentaram a oposição de alguns grupos, como feministas radicais 

e cristãos – estes últimos, assim como em outros lugares, situava seu argumento em 

suas crenças religiosas. Com a aprovação do Prostitution Reform Act (PRA), as leis 

anteriores que situavam a prostituição no âmbito criminal foram anuladas. Desse 

modo, “a descriminalização reconhece que a prostituição é um serviço prestado e 

isto permite que trabalhadoras sexuais atuem sob os mesmos direitos legais e 

trabalhistas concedidos a qualquer outro grupo profissional” (ABEL, 2014, p. 581, 

tradução livre). Para garantir que os objetivos da descriminalização não se percam 

durante sua implementação a nível local, há um processo que envolve distintos 

agentes. Os bordéis precisam ter um registro do órgão local, as autoridades 

territoriais podem controlar a sinalização e localização de bordéis e inspetores de 

polícia, segurança do trabalho e saúde podem fazer vistorias nos bordéis. Além do 

mais, esses três grupos trabalham de maneira integrada para garantir a efetividade 

da referida lei. 

Assim como em outros lugares, mesmo com a descriminalização, há debates 

sobre a prostituição de rua, pois alega-se que a mesma provoca incômodos aos 

moradores e comerciantes. Ademais, embora os bordéis geralmente estejam 

localizados próximos a importantes restaurantes e boates, algumas localidades têm 
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tentado restringi-los apenas à área central, mas este tipo de dispositivo tem sido 

invalidado judicialmente. Segundo Abel (2014), diferente de outros regimes e 

políticas de prostituição, a descriminalização na forma adotada pela Nova Zelândia 

possui dispositivos que visam garantir efetivamente os direitos das trabalhadoras 

sexuais residentes nesse país enquando cidadãs que são.  

 Diferente dos casos citados anteriormente, a descriminalização não significa 

uma mudança automática da percepção das pessoas sobre a prostituição, muito 

menos da forma que será encarada em termos de prática de planejamento urbano. 

Prior, Crofts e Hubbard (2013) explicam que, embora sejam legítimos em NSW, paira 

sobre os estabelecimentos de prostituição, inclusive na legislação, uma ideia de que, 

ainda que sejam aceitos enquanto uso do solo regular, são lugares de exploração e 

coerção. Isto porque cabe aos planejadores definir critérios do que seria uma 

atividade inadequada para determinada área da cidade, ou seja, esse saber-poder 

lhe dá uma margem de manobra para definirem a localização das atividades 

urbanas conforme sua percepção moral. De modo semelhante, há tentativas que 

buscam restringir o trabalho sexual em algumas cidades na Nova Zelândia, contudo 

sem amparo legal (ABEL, 2014). O exercício desse poder pelos responsáveis pelo 

planejamento e gestão da cidade está intimamente ligado à posse de um 

determinado saber que, além de eles pertencerem ao corpo do aparelho de Estado, 

legitima suas decisões sobre dado problema ou intervenção.9 É claro que esses 

agenciamentos se dão a partir de relações de força, então o poder não é algo 

absoluto de um único agente, mas uma correlação de forças, como bem explica 

Foucault (2006).  

                                                 
9
 Nos campos de arquitetura e urbanismo ainda reside uma ideia de que os profissionais formados na 

universidade possuem o conhecimento adequando e suficiente para tecnicamente tomarem decisões 
sobre planos, projetos e intervenções urbanas. Sabemos, contudo, que o urbanismo é atravessado 
pela política, ou seja, ele se insere num campo de disputa sobre a cidade, sendo as decisões dos 
agentes públicos pautadas muitas vezes mais pelos interesses políticos e econômicos de dados 
grupos do que por critérios técnicos que, também pretensamente, seriam (sozinhos) capazes de 
resolver os problemas apresentados. É preciso caminharmos na direção de uma práxis urbanística 
que articule horizontalmente saberes técnico-científicos e saberes tradicionais, dos praticantes 
ordinários da cidade, aqueles que vivenciam no dia a dia os problemas urbanos. Além disso, é 
preciso criar e/ou adotar instrumentos que possibilitem a participação efetiva da população nas 
tomadas de decisão no que tange às questões urbanas, diminuindo a concentração do poder de 
decisão em apenas alguns agentes (PENA, 2019c). 
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Assim como em São Paulo e Rio de Janeiro, Prior, Crofts e Hubbard (2013) 

dizem que nessa geografia moral a proximidade e a visibilidade são cruciais, isto é, 

busca-se afastar o comércio do sexo e invisibilizá-lo na paisagem urbana.  

 

[…] os estabelecimentos de serviços sexuais “devem ser localizados 
de modo a minimizar o impacto físico adverso, como distúrbios 
sonoros e visibilidade. Nesse aspecto, eles não são diferentes de 
outros usos do solo [...]. No entanto, a reforma da legislação 
estabeleceu restrições adicionais aos bordéis não aplicáveis a outras 
empresas. Os bordéis não devem estar situados "perto ou à vista de 
uma igreja, hospital, escola ou outro local mais comumente 
frequentado por crianças, seja a residência ou atividades culturais" 
(Restricted Premises Act, 1943, s 17(5)(a)) (Prior, Crofts e Hubbard, 
2013, p. 358, tradução livre). 

 

 As ações do Estado com a finalidade de afastar e esconder a prostituição 

variam em cada contexto. Como vimos, em São Paulo foi feito o uso ostensivo do 

aparato policial para coibir a presença das trabalhadoras sexuais em determinadas 

áreas da cidade (FELDMAN, 1989). No caso de NSW, o planejamento urbano é 

mobilizado de forma evidente para evitar que elas fiquem próximas de residentes 

considerados vulneráveis ou sensíveis à presença do comércio sexual em sua 

vizinhança. Assim como apontou Feldman (1989), no caso de NSW, Prior, Crofts e 

Hubbard (2013) explicam que serviços considerados inadequados ou desagradáveis 

para as classes mais abastadas, como a prostituição, são empurrados para 

vizinhanças mais pobres.  

 A questão da visibilidade também é observada no caso de diversos espaços 

de práticas sexuais e prostituição em Salvador que, embora estejam na área central 

e próximos a um significativo fluxo de pedestres, se mantém “camuflados” na 

paisagem urbana. A discrição de suas fachadas e/ou seu funcionamento em 

edificações comuns evitam que seus frequentadores sejam expostos 

inadvertidamente, uma vez que não é tão fácil perceber que em determinada casa 

funciona uma sauna para homens ou que um homem que ali entra é um garoto de 

programa. Nesse caso, esse regime de (in)visibilidade não é dado pela atuação do 

poder público – do planejamento e gestão urbanos –, mas como uma tática  para 
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esses estabelecimentos se manterem em funcionamento, sendo acessados por 

aqueles que fazem parte do meio e conhecem essa rede de espaços (PENA, 2013). 

 A despeito das ações do Estado, como vimos anteriormente, a geografia da 

prostituição não é definida apenas por suas investidas, ao contrário, ela é 

organizada e des-re-organizada nessa tensão entre distintos atores sociais, cujos 

interesses e percepções sobre o comércio sexual e o espaço divergem. Essa 

situação exige das trabalhadoras sexuais o desenvolvimento de táticas criativas de 

resistência e enfrentamento, as quais, obviamente, dependem de cada contexto e do 

que elas pretendem alcançar, seja a permanência ou a reorganização do setor aqui 

ou acolá.  

 

Essas estratégias de enfrentamento são simultaneamente sociais e 
espaciais, com as prostitutas adotando táticas de mobilidade para 
frustrar os processos de aplicação da lei, procurando distanciar o 
trabalho da vida pessoal, tentando exercer controle simbólico sobre 
seu ambiente de trabalho. Esse foco nas táticas de resistência 
serviu, portanto, para enfatizar que as geografias do trabalho sexual 
no ocidente urbano são o resultado de uma luta complexa (e 
contínua) entre diferentes atores sociais, embora dentro de uma 
relação de poder assimétrica em que as táticas dos fracos já existem 
como estratégias dos fortes (Cresswell, 1996). As trabalhadoras 
sexuais podem ser capazes de transformar o espaço de acordo com 
seus objetivos, mas isto acontece em espaços onde as autoridades 
podem ficar felizes com a existência do trabalho sexual (HUBBARD 
E SANDERS, 2003, p. 87, tradução livre). 

 

 As formas de resistência às imposições, cerceamentos, apagamentos etc. 

podem variar de tantas formas quanto distintas forem as situações e contextos 

urbanos. Isto vai desde continuar a exercer a prostituição correndo risco de prisão, à 

organização de movimentos e articulações sociais em defesa dos seus direitos, à 

negociação entre prostitutas e policiais encarregados de sua vigilância e repressão, 

entre outros. Olivar (2008) descreve uma situação deste tipo na cidade de Porto 

Alegre. 

  

Em “off” as mulheres fazem com os soldados um pacto de ajuda 
mútua: elas ficam na rua, eles não vêem nada, se a viatura vem, elas 
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se guardam, eles ficam bravos. Em “off” a viatura aceita. Em “off” os 
soldados ficam do lado dos que em “off” são traficantes, “cafetões”, 
“vagabundos”, “mão-grandes”... somando-se na vigilância e controle 
das meninas descentemente provocativas do outro lado da rua 
(OLIVAR, 2008, p. 3). 

 

 Nesse caso, elas continuam no campo do inimigo, mas buscam estabelecer 

alguma aliança com quem tem a prerrogativa de lhes atingir diretamente, de atingir 

seu corpo nas ruas. Como o autor ilustra, esses acordos requerem benefícios para 

ambos e isto vai depender do que é do interesse dos envolvidos. Podemos fazer um 

paralelo entre as trabalhadoras sexuais e os nômades de Deleuze e Guattari 

(2012b), não na perspectiva dos que não têm um paradeiro fixo, mas sim no sentido 

de que elas se põem a nomadizar para escapar do aparelho de Estado e 

permanecerem atuando. Assim como diz Certeau (2014) sobre as táticas serem 

engendradas no território do inimigo – ações de dentro –, como vimos em alguns 

casos, as pessoas envolvidas com o comércio de sexo, sobretudo as prostitutas, 

relutam em sair das áreas onde exercem sua atividade laboral, então para 

garantirem sua permanência jogam com as cartas que têm na manga. Seja a auto-

organização em área vizinha ao Mangue no Rio, seja o aluguel de imóveis em 

Birmingham, a dinâmica do mercado sexual é primeiramente alterada pelas ações 

externas do Estado, mas isto também provoca mudanças na forma como as 

atividades são operadas internamente. Há uma escolha pela permanência e isto 

requer acionar uma máquina de guerra que possibilite a invenção de uma nova 

dinâmica e reinventar-se em sua atuação e existência num espaço que não é mais o 

mesmo (GUERREZI, 2015). 

 Para Deleuze e Guattari (2012b) a máquina de guerra é uma forma de 

exterioridade ao aparelho de Estado. Nesse sentido, acrescentam que uma máquina 

de guerra “[…] está dirigida contra o Estado, seja contra Estados potenciais cuja 

formação ela conjura de antemão, seja, mais ainda, contra os Estados atuais a cuja 

destruição se propõe” (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p. 22). Dessa forma, podemos 

depreender que nesses movimentos de resistência e reorganização, as prostitutas 

constituem-se como uma máquina de guerra contra o Estado. Esse aparelho de 

Estado é constituído numa sociedade baseada na monogamia e na 

heteronormatividade (HUBBARD, 2012) que atua no sentido de, a partir desta 
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perspectiva, varrer, apagar e silenciar os corpos e práticas que não se encaixam 

nesse padrão. A prostituição seria, então, uma prática desviante nessa perspectiva 

sociológica.  

 

A constituição de sexualidades normais e periféricas denota uma 
falsa unidade que fragmenta o corpo, uma desunião que reduz sua 
eroginia. Por isso, quando aparecem outros corpos ou práticas 
sexuais/eróticas que desafiam a lógica desta gramática, são 
produzidos, como vimos, dois efeitos políticos: o primeiro é a 
consideração de não-humanidade, o segundo, a abjeção e a 
repugnância (DÍAZ-BENITEZ e FIGARO, 2009, p. 24-24).  

 

Esses tipos de agenciamentos do aparelho de Estado – expulsão, 

confinamento, apagamento, repressão e violência etc. – são tentativas de controle e 

dominação daquilo que lhe ameaça. Se a prostituição ameaça a ordem estabelecida 

tanto em termos sociais quanto em relação à configuração da cidade, daí todo o 

esforço que vimos no sentido de “proteger” determinadas áreas e relegar as 

prostitutas a espaços longínquos ou numa geografia tal que não estejam facilmente 

à vista. 

 

1.2 Políticas de prostituição e espaço urbano em Amsterdã e na Holanda 

 

 As políticas públicas relativas à prostituição na Holanda variaram ao longo do 

tempo, pois apesar de atualmente a prostituição ser uma ocupação legalizada e 

reconhecida, com direitos assegurados aos profissionais e regulada pelo poder 

público, nem sempre foi assim. Na verdade, a análise da trajetória dessa profissão 

nos últimos séculos revela que essa sempre foi uma temática delicada e complexa, 

como o é na maioria dos países, marcada pelo que Deleuze e Guattari (1995) 

chamam de rupturas assignificantes e que sua tolerância ou permissão legal 

variaram bastante em distintos contextos políticos e morais, como veremos a seguir. 
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 Segundo McCoy (2013), durante a Idade Média a prostituição era uma 

atividade legal na Holanda, embora do ponto de vista da moral não fosse uma 

atividade desejável. Apesar disso, a igreja católica defendia que a prostituição fosse 

regulamentada pelo Estado, pois seria a melhor maneira de lidar com a questão 

para evitar o que consideravam situações piores. Como explica Foucault (1988), a 

Igreja, a família, o Estado e outras instituições eram e são instâncias de controle dos 

corpos e das sexualidades, elaborando discursos sobre o sexo, circunscrevendo as 

práticas ditas normais, permitidas e aceitas, determinando algumas práticas que não 

devem ser realizadas, condenando e patologizando outras.     

 A prostituição era estigmatizada, assim as prostitutas eram aconselhadas pela 

Igreja a deixar a atividade, a se arrepender e se tornar freiras. A tolerância à 

prostituição tinha como objetivo proteger jovens virgens dos desejos dos homens, 

que poderiam saciar suas vontades com aquelas que já estavam em pecado, sendo 

este, portanto, considerado um “mal necessário”. Podemos estabelecer uma relação 

entre essa assunção dos homens enquanto lascivos e das mulheres como vítimas 

com o que Gail Pheterson explica sobre o estereótipo de cafetões agressivos, 

mesquinhos, manipuladores etc. Para a autora, “[...] esses estereótipos 

provavelmente servem como um modelo de masculinidade (homens como brutos), 

bem como um modelo de feminilidade (mulheres como vítimas)” (PHETERSON, 

1996, p. 49, tradução livre). O estigma de puta destitui as prostitutas da capacidade 

de agência, ou seja, da faculdade de decidirem por si próprias a prestarem serviços 

sexuais em troca de dinheiro (BLANCHETTE, 2017; FERREIRA, 2018). Além disso, 

esse estigma lhes priva de direitos, do exercício da cidadania e lhes coloca à 

margem, como pessoas abjetas.   Podemos perceber um direcionamento para a 

restrição e o controle social do corpo feminino, que deveria permanecer puro e 

casto, enquanto a heterosexualidade dos homens poderia ser exercida mais 

livremente, com menos restrições das práticas sexuais.   

Gail Pheterson (1996) explica que o estigma de puta é socialmente construído 

a partir de distintas dimensões e que não recai apenas sobre as prostitutas, embora 

estas o corporiquem. Esse estigma não é atribuído apenas àquelas consideradas 

impuras por não serem castas, como o fora na Holanda medieval, ou aquelas que 

cobram por serviços sexuais. Na verdade, o controle social exercico através do 

estigma de puta, ainda nos dias atuais, serve para controlar os corpos e as atitutes 
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das mulheres, as quais devem evitar sua associação com aquelas que fazem do 

serviço sexual seu trabalho. Dessa maneira, ainda hoje, na medida em que uma 

mulher exerce sua sexualidade de uma forma mais livre e autônoma e, por exemplo, 

mantém relações sexuais com parceiros diversos, ela será rotulada como “puta”, isto 

é, o oposto do ideal de mulher na sociedade patriarcal, monogâmica e 

heterossexista. Ter várias parceiras sexuais, às vezes até ao mesmo tempo, é um 

comportamento bastante comum aos homens heterossexuais, mas se este 

comportamento atribui às mulheres menos valor, as desumaniza e legitima violações 

cometidas contra elas, ele confere aos homens heterossexuais um reconhecimento 

de sua virilidade, sendo chamados de garanhões e admirados por outros homens.  

Gail Phererson (1996, p. 65) acrescenta que “a palavra puta é 

especificamente um estigma do gênero feminino.” Apesar disso, homens também 

podem sofrer as consequências tanto por serem clientes quanto pelo estereótipo do 

cafetão. Como a autora afirma, “a prostituta é retratada necessariamente como uma 

mulher pobre e subjugada. Supostamente nenhuma mulher faria isso a menos que 

fosse forçada por privação ou violência” (PHETERSON, 1996, p. 53). Isto significa 

dizer que a prostituta é sempre vista a partir dessa história única (ADICHIE, 2019), 

sem agência, sem a capacidade de fazer essa escolha e, então, só entraria na 

prostituição se forçada por outrem, neste caso pela figura do cafetão, que lhe 

obrigaria a prestar serviços sexuais. A depender do enquadramento legal em 

determinado país, mesmo companheiros podem ser considerados cafetões e é aí 

que o estigma recai sobre eles, porém enquanto criminosos. Esse retrato, contudo, 

não condiz com a heterogeneidade e multiplicidade de histórias das trabalhadoras 

sexuais e só se mantém porque a sociedade ainda utiliza o estigma de puta como 

um instrumento de controle social dos corpos das mulheres. Além das interlocutoras 

durante a pesquisa de campo, que contaram terem escolhido por distintos motivos 

trabalharem como prostitutas, há na literatura recente escritos de prostitutas e 

ativistas pelo trabalho sexual que fazem essa história única desmoronar a partir de 

suas reflexões sobre a questão e dos relatos de sua própria experiência (LEITE, 

2010; PRADA, 2018;  MOIRA, 2018). 

 Voltando ao contexto de Amsterdã, em 1413 a prostituição apareceu na 

legislação municipal da cidade, corroborando com o posicionamento da Igreja 

acerca do controle e regulação da atividade.  
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Porque as prostitutas são necessárias nas grandes cidades e 
especialmente em cidades como a nossa – na verdade, é melhor ter 
essas mulheres do que não tê-las –  e também porque a santa igreja 
tolera prostitutas por boas razões ... o tribunal e o xerife em Amsterdã 
não devem proibir totalmente a manutenção de bordéis  (KOSKI, 
2007 apud MCCOY, 2013, p. 03, tradução livre). 

  

Portanto, essa legislação considera a prostituição como elemento importante 

para a dinâmica (e economia) da cidade de Amsterdã, que contava com a presença 

contínua de marinheiros em razão de sua atividade portuária. Desse modo, embora 

não definisse critérios para o estabelecimento de bordéis e afins, a atividade era 

controlada pela municipalidade, que tentou mantê-la fora dos muros da cidade, onde 

se poderia trabalhar sem grandes transtornos. Esta seria uma maneira de manter 

um serviço fundamental, porém evitando sua visibilidade na vida cotidiana. De 

acordo com Nekker (2016), nessa época Amsterdã chegou a ter 1.400 bordéis, o 

que representa um número relevante para uma cidade que no ano de 1660 tinha 

200.000 habitantes (SIEBELHOFF, 1993).  

 No âmbito dessa “tolerância regulada” (BRANTS, 1998), havia uma 

preocupação em manter a salvo as “mulheres de bem” e distingui-las das “mulheres 

da vida”, criando uma diferenciação no exercício da cidadania por estas mulheres. 

As prostitutas não poderiam casar-se e deveriam usar roupas especiais que as 

diferenciassem das mulheres casadas. Do mesmo modo, as casas e 

estabelecimentos onde a prostituição ocorria deveriam ser sinalizados com luzes 

vermelhas, assim evitar-se-ia mal-entendidos por parte daqueles que estivessem à 

procura desses lugares.  

 Segundo McCoy (2013), antes da Idade de Ouro 10  holandesa ocorreram 

mudanças significativas no entendimento sobre a prostituição, as quais foram 

                                                 
10

 O termo Idade de Ouro (Gouden Eeuw) para denominar o século XVII está em debate na Holanda. 
Recentemente um dos museus de maior prestígio no país, o Amsterdam Museum, decidiu que não 
usará mais o referido termo, pois ele não é justo com todos que foram explorados nesse período em 
que a Holanda estava à frente de descobertas científicas e artísticas. Sua coleção permanente 
“Holandeses na Idade do Ouro” (Dutch in the Golden Age) passará a se chamar “Conjunto de retratos 
do século XVII (Group Portraits of the 17th Century). O curador responsável por essa época no 
museu, Tom van der Molen, afirma que: “A Idade de Ouro ocupa um lugar importante na historiografia 
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decorrentes das alterações no sistema religioso no país. Com a Reforma Protestante 

e o crescimento do Calvinismo, a prostituição passou a ser considerada ilegal, já que 

a estreita relação entre a Igreja e o Estado influenciava diretamente nas 

determinações legais do que era considerado crime. Se a Igreja considerava sexo 

fora do casamento como um pecado, assim ela não tolerava a comercialização de 

tal serviço.  

 Dada a importância dessa atividade para a cidade e a dificuldade de bani-la 

de seus domínios, pela sua relevância para a economia e a dinâmica local, a cidade 

de Amsterdã tentou regulá-la e delimitá-la espacialmente. McCoy (2013) acrescenta 

que entre os séculos XVI e XVIII apenas o xerife da cidade (city bailiff) e seus 

funcionários poderiam gerenciar bordéis em Amsterdã, localizados nas proximidades 

da Damstraat, rua na área do De Wallen (Figura 1.2). Esta era a área destinada ao 

funcionamento dos bordéis, onde a prostituição era permitida, portanto aqueles que 

buscassem por serviços sexuais em outros locais estavam sujeitos a detenção ou ao 

pagamento de multa, aumentando a arrecadação municipal. Desse modo, notamos 

desde essa época um estrito controle do governo local sobre essa atividade e sua 

circunscrição em um local específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
ocidental que é fortemente ligada ao orgulho nacional. Mas associações positivas com prosperidade, 
paz, opulência e inocência não abrangem a carga da realidade histórica neste período. O termo 
ignora os muitos lados negativos do século XVII, como pobreza, guerra, trabalho forçado e tráfico de 
pessoas” (BOFFEY, 2019, s.p.). 
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Figura 1.2: Área do De Wallen em 1544 

 

Fonte: Amsterdam, 2019 
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Apesar de ilegal e das perseguições sofridas pelos envolvidos nessa 

atividade, a prostituição obviamente não desapareceu na Holanda, tampouco em 

Amsterdã. Contudo, as condições às quais as prostitutas estavam submetidas eram 

bastante precárias e consistiam num sistema em que elas estavam sempre 

endividadas com cafetinas, proprietárias de bordéis, e tinham dificuldade de sair 

desse ciclo. A fim de apresentar novidades aos clientes, era comum que bordéis 

permutassem prostitutas ou mesmo as vendessem, sendo suas dívidas transferidas 

para sua nova cafetina. Contraditoriamente, apesar de ser ilegal na maior parte do 

país, como afirma McCoy (2013, p. 05, tradução livre), “[...] o governo ainda 

reconhecia a legalidade da dívida da prostituta.” Trata-se de uma questão de poder. 

Dada a relevância dos bordéis para a cidade, é possível que seus proprietários, 

cafetinas e cafetões, tivessem alguma influência política que pelo menos garantisse 

seus interesses, enquanto as prostitutas amargavam a estigmatização e a limitação 

de sua cidadania.  

 Desde essa época a prostituição se estabeleceu entre as fronteiras do legal e 

do ilegal, por um lado desafiando os padrões morais vigentes, por outro lado 

atendendo à demanda pelo serviço e contribuindo para a economia da cidade. Este 

último, inclusive, nos parece um elemento crucial para entender o crescimento e 

estabelecimento do Red Light District. Em face disso, vale a pena recorrer ao que 

Michel Foucault chama de “gestão diferencial dos ilegalismos” como um mecanismo 

para “riscar os limites de tolerância, dar terreno para alguns, fazer pressão sobre 

outros, excluir uma parte, tornar útil outra, neutralizar estes, tirar proveito daqueles” 

(FOUCAULT, 1999, p. 226). Assim, as situações que ele denomina como ilegalismos 

não correspondem a falhas no sistema legal, mas ao contrário, “[...] compõem os 

jogos de poder e se distribuem conforme se diferenciam ‘os espaços protegidos e 

aproveitáveis em que a lei pode ser violada, outros em que ela pode ser ignorada, 

outros, enfim, em que as infrações são sancionadas’” (FOUCAULT, 1994, p. 716 

apud TELLES, 2010, p. 189). 

 Com a ocupação francesa na Holanda no século XIX, houve mudanças no 

sistema de leis e isto afetou diretamente a prostituição, a qual foi removida do código 

penal em 1811, deixando de ser um crime. Esta foi uma ruptura importante, pois a 

implementação das medidas preconizadas por Parent-Duchâtelet alterou de forma 

decisiva a dinâmica da prostituição. Nesse caso, os bordéis deveriam estar 
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registrados perante a polícia e, consequentemente, as prostitutas também. Nessa 

situação, as prostitutas eram obrigadas a realizar exames médicos periódicos, de 

modo a evitar a transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

(MCCOY, 2013; NEKKER, 2016). Segundo McCoy (2013), esse sistema foi 

implantado para evitar que a força armada francesa fosse infectada por doenças 

venéreas ao utilizar os serviços das prostitutas. Cada uma delas recebia um cartão 

vermelho, que garantia aos clientes que ela estava saudável, ou um cartão branco, 

caso apresentasse alguma enfermidade, sendo que neste último caso ela não 

poderia trabalhar até estar curada. 

 Após a ocupação francesa, a Holanda continuou regulando a prostituição, 

porém a nível local, o que, consequentemente, dava aos municípios certa autonomia 

para definir critérios para a permissão da atividade. Em 1851 foi aprovada uma lei 

que estabelecia a regulamentação da prostituição em âmbito local.  No caso de 

Amsterdã, os exames médicos deixaram de ser uma exigência em nome da 

privacidade das prostitutas. 

 Após a Revolução Industrial a classe média se voltou contra a prática da 

prostituição, pois esta estaria violando códigos morais. Assim, “controlando o 

comportamento sexual, a classe média poderia distinguir-se dos comportamentos 

associados às classes mais baixas” (MCCOY, 2013, p. 07, tradução livre). Esse 

movimento ganhou tanta força que foi criada em 1878 a Associação Contra a 

Prostituição (Association Against Prostitution) que começou a disseminar a ideia de 

que a prostituição não deveria ser tolerada. Então, a questão dos valores morais, 

que deveriam ser mantidos, foi associada ao tráfico de pessoas, especialmente de 

mulheres, algo que se assemelharia à escravidão, dadas as condições em que as 

mulheres “da vida” estavam submetidas. Os debates que se seguiram culminaram 

no fechamento dos bordéis em Amsterdã no ano de 1897, o que, obviamente, não 

significa que a prostituição deixou de existir, longe disso, ela passou a ocorrer 

ilegalmente, como acontece atualmente em muitos países.   

 Após esses movimentos pela abolição da prostituição, em 1911 foram 

aprovados os Public Morality Acts e o Article 2015bis do código penal holandês, 

estabelecendo que era proibido facilitar a prostituição. Isto significa que ficou 

proibido o funcionamento de bordéis e afins, já que muitas prostitutas atuavam 
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nesses estabelecimentos, bem como a atividade de cafetões e cafetinas. As 

prostitutas, por outro lado, eram consideradas vítimas e não criminosas. Do ponto de 

vista legal, essa é uma ruptura importante, porém essa abolição não foi efetiva no 

sentido de fechar os bordéis e erradicar a prostituição do país. Ao contrário, ela 

funcionou como um instrumento para que cidades pudessem concentrar a 

prostituição em determinadas áreas e manter outras tantas a “salvo” desse mal 

(MCCOY, 2013; OUTSHOORN, 2012). Vemos mais uma vez as fronteiras entre o 

legal e o ilegal sem um limite preciso, neste caso de acordo com os interesses dos 

municípios em organizar as atividades e usos do solo. Uma consequência dessa 

imposição foi o funcionamento underground da prostituição ou a mudança de função 

de bordéis, que passaram a funcionar como hotéis, como o famoso Maison Weinthal, 

em Amsterdã.11 Assim, sob o disfarce da legalidade, continuaram por muito tempo a 

oferecer aos seus clientes os mesmos serviços de outrora (AALBERS, 2016). 

 Segundo Outshoorn (2012), a política de prostituição baseada nas Morality 

Laws pernaneceu sem mudanças até nos anos 1960, ou seja, apesar de proibida, a 

prostituição continuava acontecendo, desde que não provocasse desordem pública 

e mantivesse discrição. Já nos anos 1970, retoma-se a discussão da 

regulamentação com uma primeira tentativa feita pelas autoridades da cidade de 

Rotterdam e, posteriormente, nos anos 1980 com a reivindicação da Associação dos 

Municípios Holandeses (Vereniging van Nederlandse Gemeenten – VNG) pela 

suspensão da proibição de bordéis e pela regulação da prostituição. Fazia coro a 

este posicionamento um grupo de feministas holandeses, inspirado pelo Primeiro 

Congresso Mundial de Prostitutas, realizado em Amsterdã em 1985, que reivindicava 

direitos para as prostitutas. Parte do movimento feminista holandês abandonou um 

discurso radical, que considerava a prostituição como um todo enquanto uma 

violência sexual e adotou uma posição pró-trabalho sexual no começo dos anos 

1980 (OUTSHOORN, 2012; WOJCICKI, 1999). 

 De acordo com McCoy (2013), entre fins dos anos 1960 e inícios dos anos 

1970 os red light districts tornaram-se zonas livres para a indústria do sexo. Esta 

                                                 
11

 O Maison Weinthal foi fundado em 1827 pelo judeu-alemão Bernhard Weinthal e após sua morte 
sua esposa Jurrentje Rauwerda passou a administrar o estabelecimento e em seguida a sua filha 
Jacoba. Com a proibição dos bordéis em Amsterdã em 1897, ele passou a funcionar como Hotel 
Weinthal, tendo sido fechado em 1902. Este era um dos mais proeminentes bordéis da cidade no 
século XIX, frequentado por pessoas abastadas (PEN, 2018). 
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indústria abriga não apenas a prostituição, mas uma série de atividades e 

estabelecimentos ligados ao sexo (cinema pornô, sexshops, teatros de sexo ao vivo 

etc.) com forte presença no Red Light District em Amsterdã, como veremos adiante. 

Outshoorn (2012) aponta o desenvolvimento da nova indústria do sexo em âmbito 

global no final dos anos 1970 e também o tráfico de mulheres, oriundas de outros 

países para atuarem nesse segmento.  O Red Light District em Amsterdã, tornou-se, 

a partir dessa década, com a globalização e o consequente crescimento do turismo 

internacional, um dos principais atrativos da cidade. Como assinalam Wonders e 

Michalowski (2001), nos anos 1990 Amsterdã figurou entre as 10 cidades mais 

turísticas da Europa, atraindo um numeroso contingente de turistas. Embora não 

possua atrativos como catedrais grandiosas, torres ou outros magníficos 

monumentos etc. como outras cidades europeias, Amsterdã oferece aos seus 

visitantes outras possibilidades de entretenimento, sobretudo na indústria do sexo.   

 

... as atrações baseadas na indústria do sexo ganharam uma base 
firme. Quase meio milhão de pessoas visitaram o museu do sexo 
Venustempel em 1995 e 158.000 a Galeria Erótica. Esses números 
aumentaram em um quinto em apenas dois anos (PINDER, 1998, p. 
310 apud WONDERS E MICHALOWSKI, 2001, p. 554-555, tradução 
livre).  

 

 David Pinder acrescenta que a imagem de Amsterdã no âmbito do turismo 

está relacionada basicamente a dois elementos, sendo um deles a sua configuração 

urbana, com seus canais e edifícios antigos, e o outro “[... ] é a imagem popular atual 

de Amsterdã, que foi formada no final dos anos 60 e é baseada em uma cultura 

jovem de liberação sexual e tolerância às drogas” (PINDER, 1998, p. 310 apud 

WONDERS E MICHALOWSKI, 2001, p. 554, tradução livre). Podemos acrescentar a 

esta listagem o abundante número de museus existentes na cidade, mas é inegável 

a importância da indústria do sexo no turismo local e, obviamente, na sua economia. 

Esse é um importante diferencial de Amsterdã no mercado internacional de turismo, 

no qual a cidade é vista como uma mercadoria, um objeto de luxo e, assim, 

determinadas características constituem uma marca – city branding – que deve ser 

usada pelos governos para promovê-la nessa competição via marketing urbano 

(VAINER, 2012). 
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 Para Wonders e Michalowski (2001), nem o governo holandês nem o de 

Amsterdã acolheram aberta e oficialmente o turismo sexual decorrente da forte 

indústria do sexo, porém outras instituições o fazem, como a própria indústria do 

turismo, empreendendo esforços significativos para sua expansão em consonância 

com as forças globais que regem os movimentos de consumidores nesse segmento. 

Entretanto, como veremos, com a legalização da prostituição e seu reconhecimento 

como trabalho sexual legítimo, a atividade passou a ter tutela legal e suporte do 

governo para desenvolver-se, embora outrora o governo também operasse nessa 

área, porém com abordagens diferentes.   

 

1.2.1 Descriminalização dos bordéis e regulamentação da prostituição na 

Holanda 

 

 Desde o final do século XX havia um movimento expressivo a favor da 

descriminalização, legalização e regulamentação da prostituição, no sentido de 

reconhecer e garantir direitos sociais e trabalhistas às profissionais do sexo. Havia, 

portanto, um entendimento e uma nítida distinção entre a prostituição forçada e a 

voluntária, esta última devendo ser considerada um trabalho como qualquer outro. 

Esse movimento contou, além da associação de municípios supracitada, com o 

apoio de grupos como De Rode Draad e a Fundação contra o Tráfico de Mulheres 

(Stichting tegen Vrouwenhandel), os quais foram as principais forças no lobby 

feminista (OUTSHOORN, 2012).  

O movimento feminista, como qualquer outro, não é homogêneo, então 

apenas uma parte dele era aliado do movimento de prostitutas. Na véspera do 

Primeiro Congresso Mundial de Prostitutas, em 1985, um grupo de feministas criou o 

De Roze Draad (Fio Rosa, em tradução livre), como uma ponte entre o movimento 

de prostitutas e o de mulheres. Uma de suas fundadoras foi a professora, 

pesquisadora e ativista Gail Pheterson, que criou grupos aliados de mulheres tanto 

nos Estados Unidos quanto na Holanda. Esse grupo buscava dar suporte ao De 

Rode Draad, fomentar discussões sobre a prostituição entre as feministas e atuar no 

monitoramento de políticas municipais, além de escrever cartas e artigos em jornais. 
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Dessa maneira, o grupo levava a um público amplo discussões sobre questões 

caras a todas as mulheres, prostituitas ou não, como a autodeterminação, a 

independência financeira e a proteção contra abusos sexuais (SAX, 1987).   

 Desse modo, nos anos 1990 vimos um caloroso debate em torno da situação 

da prostituição na Holanda. O debate centrava-se basicamente em dois 

posicionamentos distintos: de um lado estavam setores conservadores, como o 

Partido Democrata Cristão (Christelijk Democratisch Akkoord – CDA), que 

consideravam a prostituição como mal social e moral e, portanto, legalizá-la seria 

moralmente inaceitável. De outro lado, os partidos laicos e progressistas defendiam 

que a prostituição voluntária deveria ser reconhecida e legalizada.  Com a saída do 

CDA do governo em 1994 e com a nova coalizão formada pelo Partido Popular pela 

Liberdade e Democracia (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - VVD), pelo 

Partido do Trabalho (Partij van de Arbeid – PvdA) e pelo Democratas (Democraten 

66 – D66), conhecida como Purple Cabinet, abriu-se espaço para as mudanças 

almejadas (OUTSHOORN, 2012). 

 Em 1997, essa nova coalizão propôs uma nova lei que legalizaria a 

prostituição e anularia a proibição dos bordéis, aprovada em 1911. Assim, apesar da 

oposição dos segmentos religiosos e conservadores, a proposta foi aprovada em 

1999, com o apoio de mais de 70% da população, e entrou em vigor em 2000. 

Desse modo, a legalização buscava controlar e regular a prostituição com o objetivo 

de proteger as pessoas envolvidas na atividade, bem como erradicar a criminalidade 

a ela relacionada (AALBERS, 2016; OUTSHOORN, 2012). Conforme o Ministério 

das Relações Exteriores da Holanda, 

 

Ao suspender a proibição de bordéis, o governo pretende: 

 controlar e regular o emprego de trabahadores do sexo através de 
um sistema de licenciamento municipal 

 proteger a posição das trabalhadoras e trabalhadores do sexo 

 proteger as pessoas de serem forçadas à prostituição 

 proteger menores de idade contra o abuso sexual 

 reduzir a prostituição de estrangeiros que residem ilegalmente na 
Holanda 
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 cortar as ligações entre prostituição e crime  (NETHERLANDS, 
2012, p. 6, tradução livre). 

 

 Percebemos que, com a legalização dos bordéis, o controle e a regulação da 

prostituição, o governo buscou evitar a existência de outras situações como 

exploração sexual infantil e tráfico de mulheres. Para isto, todos os estabelecimentos 

e profissionais devem solicitar uma licença para atuarem na indústria do sexo. Isto 

se dá em âmbito local através de um sistema municipal de licenciamento que dá ao 

município autonomia nesse processo.  

 A autonomia no licenciamento estabelecida pela nova legislação tem 

rebatimento direto no uso do solo, uma vez que os municípios definem critérios de 

funcionamento e avaliam as solicitações de abertura de estabelecimentos da 

indústria do sexo. De acordo com Outshoorn (2012), muitas municipalidades fazem 

uso dessa prerrogativa para definir zonas onde a prostituição é permitida, evitando 

que ela ocorra em determinadas áreas. Desse modo, o governo local pode limitar o 

número de bordéis ou negar a licença em algumas situações, tais como: se a 

localização da atividade estiver em conflito com as determinações do planejamento 

e zoneamento urbanos da área; se não for interessante para a ordem pública ou se 

o funcionamento do estabelecimento afetar negativamente a área, ou seja, “se torna 

a área menos desejável para viver ou trabalhar”; entre outros (NETHERLANDS, 

2012, p. 9, tradução livre). 

 A prostituição passou, então, a figurar como elemento importante no 

planejamento urbano, no zoneamento e no licenciamento das atividades urbanas, 

assim como qualquer outro uso do solo tradicional. Porém, é possível não apenas 

limitar, mas também proibir o funcionamento de bordéis através do que se chama 

“opção zero” (nuloptie) (NETHERLANDS, 2012; OUTSHOORN, 2012). Isto significa 

que, embora haja uma legislação nacional que permita seu funcionamento, os 

bordéis podem continuar sendo proibidos em determinadas cidades a depender dos 

interesses e do posicionamento político de cada governo local a respeito dessa 

atividade.  

 Há variadas formas e lugares onde a prostituição pode ocorrer, tais como sex 

clubs, red light windows (as vitrines), na rua, hotéis, serviços de acompanhante, 
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bares, casas de massagem12 etc., embora os dois últimos aconteçam de maneira 

ilegal, já que não foram inseridos na regulação. A prostituição de rua tem sido banida 

de muitas cidades, sob a justificativa de evitar incômodo, ou tem sido concentrada 

em zonas oficiais. Entretanto, cidades onde havia esse tipo de zona têm encerrado 

seu funcionamento. É o caso de Amsterdã, que abriu em 1996 uma zona de 

prostituição na rua Theemsweg, na área de Westpoort, destinada a concentrar a 

atividade, evitando incômodos e pretensamente melhorar a segurança das 

profissionais, porém a área foi fechada em 2003 (Figura 1.3). Essa zona era 

chamada de tippelzone e, embora fosse destinada à prostituição de rua, era uma 

área cercada onde as prostitutas poderiam trabalhar sob a proteção da polícia. A 

tippelzone ficava fechada durante o dia, tendo seu funcionamento apenas à noite. 

Em Rotterdã também havia área semelhante, mas a mesma também foi encerrada 

em 2004. Ambas as áreas apresentavam significativo índice de criminalidade, com 

indícios de tráfico de pessoas, motivo alegado para seu fechamento (SOOMEREN, 

2004; OUTSHOORN, 2012; NEKKER, 2016; DE WILDT, 2018). 

 

Figura 1.3: Esquema da tippelzone em Amsterdã 

 

Fonte: Soomeren, 2004 

                                                 
12

 Para um panorama sobre as casas de massagem chinesa na Holanda ver Janssen (2018). 
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 A criminalidade e o perigo também aparecem como ponto central da narrativa 

do documentário “A Zona” (De Zone), de Ben van Lieshout, de 1999. Narrado por 

uma prostituta, o filme percorre distintas tippelzones evidenciando sua configuração 

espacial e o o trânsito de veículos à noite, quando os clientes vão em busca dos 

serviços sexuais ali oferecidos. Além disso, a partir da fala da narradora, o filme 

reforça a ideia de que as prostitutas seriam viciadas em drogas – sendo citadas 

heroína e cocaína –, sendo este o motivo para trabalharem nessa área. Ao trazer a 

perspectiva de apenas uma prostituta, o filme reforça a ideia de uma história única: 

aquela em que as prostitutas estão em situação degradante, que trabalham para 

sustentar seus vícios, que estão expostas à violência de clientes etc. Ao retratá-las 

desta forma, o filme corrobora a perspectiva abolicionista, que tem na experiência 

sueca seu grande expoente (ÖSTERGREN, 2018), apesar de ter sido lançado no 

momento em que se estabelecia a regulamentação da prostituição e a 

descriminalização dos bordéis na Holanda (PENA, 2019; ALTINK, VAN LIEMPT e 

WIJERS, 2018). Isso demonstra que não há consenso a respeito dessa questão, o 

que se reflete nas disputas, avanços e retrocessos ao longo do tempo. 

Conforme Outshoorn (2012), com a legalização a prostituição dividiu-se em 

dois setores: de um lado estão os estabelecimentos e trabalhadoras sexuais 

licenciadas, atendendo aos requisitos impostos pela legislação; do outro está o setor 

não licenciado, irregular, ilegal. Além do crescimento do setor ilegal, a autora 

acrescenta que as condições de trabalho das prostitutas não melhoraram e elas 

continuavam muito dependentes e dificilmente seriam trabalhadoras autônomas. 

Além disso, nos anos 2000 várias pesquisas objetivaram analisar a situação da 

prostituição no país, apontando questões relevantes como: deslocamento para 

setores não regulados (bares e saunas), trabalhadoras sem permissão e situações 

de tráfico de pessoas. A precariedade em que muitas delas ainda se encontram fica 

flagrante nos dias atuais em que o mundo enfrenta a pandemia da COVID-19 e as 

medidas tomadas pelo governo tem afetado diretamente a situação das 

trabalhadoras sexuais.  

No Red Light District de Amsterdã as vitrines foram fechadas e o governo 

ordenou que as trabalhadoras sexuais e outros tantos profissionais parassem de 

trabalhar. Aquelas que atuam sob um contrato de trabalho podem estar na mesma 

situação que outros trabalhadores: em isolamento social e possuir algumas 
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garantias; aquelas que são registradas como autônomas, como veremos no capítulo 

4, poderão ter um suporte financeiro prometido pelo governo holandês de até cerca 

de um salário mínimo (€ 1.500) por três meses, independentemente de que tenha 

regularmente uma renda maior. Já quem está na informalidade não tem acesso a 

essa assistência e, conforme tem sido noticiado, tem atendido seus clientes em casa 

para ter alguma renda13 (PIETERS, 2020; THE JAPAN TIMES NEWS, 2020; CRISP, 

2020; NETHERLANDS, 2020; SCHAPS, 2020). No caso dos profissionais 

autônomos, o auxílio acima referido deve ser solicitado à municipalidade onde 

residem, desde que atendam a vários critérios, entre eles possuirem a nacionalidade 

holandesa (NETHERLANDS, s.d.). Isto significa dizer que as prostitutas que atuam 

nas vitrines de forma autônoma e que não são holandesas não podem ter acesso a 

esse suporte financeiro, além das que estão na informalidade (DUTCH NEWS, 

2020c). Desse modo, embora atuem formalmente e paguem os devidos impostos, 

há uma assimetria em termos de acesso a essa assistência em razão da 

nacionalidade. Isto também aponta os limites da regulamentação, que deixa as 

trabalhadoras sexuais não holandesas em situação de vulnerabilidade caso não 

possam trabalhar por certo período em razão de uma doença ou outro impedimento.  

As críticas à forma como a regulamentação tem acontecido partem também 

das trabalhadoras sexuais, que relatam estarem insatisfeitas com a maneira como 

as autoridades as tem tratado. Atuante nos anos 1990 nos debates sobre a 

regulamentação da prostituição, Janekke, que é trabalhadora sexual há mais de 25 

anos,14 ativista pelos direitos das trabalhadoras sexuais e cofundadora do PROUD, 

demonstrou não ter mais certeza se esse é o melhor caminho para garantir os 

direitos das trabalhadoras sexuais, mas naquela época era a alternativa que 

vislumbravam. 

 

                                                 
13

 Foi também criado o Fundo Holandês de Emergência (Dutch Emergency Fund), por iniciativa da 
trabalhadora sexual e ativista Hella Dee, para ajudar financeiramente aquelas trabalhadoras sexuais 
que não tenham renda fixa. Trata-se de uma campanha de financiamento coletivo em um site na 
internet onde cada pessoa pode fazer uma doação a partir de € 10. Disponível em: 
<https://www.dutchemergencyfund.nl/>. Acesso em: 04 abr. 2020.  

14
 Em meados de 2018 Janekke comemorou 25 anos de trabalho sexual em uma festa que promoveu 

para convidados no PIC & PROUD. Tive a honra de participar desse momento e presenciar todas as 
manifestações de orgulho e carinho num momento tão marcante em sua vida. 

https://www.dutchemergencyfund.nl/
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— Em 1993 eu era pró legalização porque eu pensava que era uma 
coisa normal e totalmente legal. E eu acredito que se você quer fazer 
funcionar, você diz que é trabalho, você paga taxas e faz parte do 
sistema normalizado, mas eu estava errada. No fim, eu estava 
errada, porque eles não legalizaram da maneira que deveria ser. 

[…] 

Tudo é mais rigoroso, quando você pensa no sistema de 
licenciamento, que tantos bordéis estão fechando, vitrines estão 
fechando, zonas de prostituição de rua estão fechando... É o oposto 
do que se pensaria quando você legaliza. Você pensa: "Uau! Se você 
legalizá-lo ...Uau! Os negócios estão crescendo, estão florescendo" e 
é o contrário. E a maioria deles não quer trabalhar no sistema 
legalizado (Janekke, entrevista, 04/07/2018, tradução livre). 

 

Janekke também é crítica do sistema de licenciamento que dá ao município o 

poder de vetar ou limitar o trabalho sexual em seu território.  Atualmente ela acredita 

que a descriminalização – como na Nova Zelândia – poderia trazer maiores 

benefícios ao setor.  

 

— Neste momento não acredito mais em legalização. Acho que 
naquela época, em 1993, eu não sabia que existia a 
descriminalização, senão deveríamos nos esforçar pela 
descriminalização... Eu não sabia que isto existia. Eu pensava que a 
legalização era o caminho a seguir, mas foi o contrário. Quero dizer, 
não trouxe avanço, é como se você tivesse esse sistema legal e 
colocasse muitas regras extras nele. Então, estou muito 
decepcionada, realmente decepcionada com todo o processo de 
legalização, porque ele está apenas obstruindo muitas coisas para 
trabalhadoras do sexo, para donos de bordéis (Janekke, entrevista, 
04/07/2018, tradução livre). 

 

Além dessas críticas atuais, vimos que a aprovação da legalização não foi 

unânime, enfrentando resistência de partidos conservadores. Então, em 2007, após 

os resultados das pesquisas supracitadas realizadas nesse período, a prostituição 

voltou a ser tema de debate público e também no governo, este já com uma coalizão 

composta por partidos de base religiosa. Ainda em 2007, todo esse debate em torno 

dos problemas enfrentados pelo setor, sobretudo o tráfico de mulheres, 

desencadeou a campanha do vereador social-democrata Lodewijk Asscher e do 
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prefeito de Amsterdã, Marius Job Cohen, pela “limpeza” do De Wallen sob o pretexto 

de combater a prostituição forçada. Nesse contexto, a prefeitura de Amsterdã lançou 

nesse mesmo ano o Plano 1012, em referência ao código postal do Red Light 

District, sob a alegação de que a cidade deveria recuperar essa área que estaria 

tomada pela criminalidade, retomando o discurso, sobretudo dos anos 1980, que, 

como vimos, retratava a prostituição como principal vetor dos problemas enfrentados 

pelo bairro e pela cidade. Como veremos, desde então a dinâmica da área tem 

mudado significativamente, uma vez que várias vitrines onde o trabalho sexual é 

exercido têm sido fechadas e substituídas pela chamada economia criativa, por 

cafés, bares e outros estabelecimentos mais sofisticados (OUTSHOORN, 2012; 

AALBERS, 2016). 

 Para Aalbers (2016), esse projeto evidencia uma mudança na percepção local 

acerca da prostituição, cuja regulamentação fora considerada emancipatória, liberal 

e progressista. Agora o trabalho sexual tem sido visto como imoral, orientado para o 

mercado, relacionado à criminalidade e, portanto, indesejado. Recentemente foi 

lançada uma campanha chamada "Eu não tenho um preço" (Ik ben onbetaalbaar) 

(HOLLIGAN, 2019), que, segundo o site da iniciativa, já conta com mais de 50.000 

assinaturas. 15   A campanha, lançada por um movimento de jovens chamado 

Exxpose, visa a adoção do modelo nórdico, ou modelo sueco, que criminaliza 

clientes e terceiros, enquanto a prostituição em si continua sendo legal 

(ÖSTERGREN, 2018).  

É importante destacar que o abolicionismo tem marcado toda a trajetória das 

políticas de prostituição na Holanda e, especificamente, em Amsterdã, isto é, 

embora apareça novamente neste momento, não o consideramos um elemento tão 

novo nessa questão. A mudança de conjuntura política, porém, possibilitou que 

grupos conservadores voltassem a ter espaço nesse debate e a influenciar na 

configuração e no funcionamento da prostituição na cidade. Nesse sentido, a 

trabalhadora sexual e ativista Hella Dee (2019) afirmou, em texto publicado no site 

One World, que a Holanda não é mais pioneira quando se trata de direitos e 

segurança para as trabalhadoras sexuais, reiterando o que foi dito por Janneke ao 

                                                 
15

 Cf.: Campanha "Eu não tenho um preço". Disponível em: <https://ikbenonbetaalbaar.nl/>. Acesso 
em: 11 mai. 2019. 

https://ikbenonbetaalbaar.nl/
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mencionar Nova Zelândia e New South Wales como exemplos na luta por direitos 

iguais para essas profissionais.  
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2  AS DIMENSÕES DO RED LIGHT DISTRICT 

 

2.1 A geografia da prostituição 

 

 De Wallen é provavelmente o mais emblemático bairro de Amsterdã. Para 

além de sua arquitetura que remonta ao medievo, dos canais navegáveis onde 

turistas fazem passeios de barco, o bairro abriga um dos principais atrativos da 

cidade: o Red Light District ou Zona/Distrito da Luz Vermelha. Aí, misturam-se 

turistas, moradores antigos, jovens estudantes moradores, trabalhadoras sexuais, 

crianças, policiais fazendo ronda, passantes de bicicleta e de carro etc. As ruas 

estreitas do bairro são, então, compartilhadas pelas mais diversas pessoas com os 

mais variados idiomas, porém não necessariamente de forma pacífica. Se a 

presença da prostituição e das drogas confere à área uma característica singular, ao 

longo dos anos essa coexistência tem gerado conflitos entre aqueles que nutrem 

interesse pela área.  

 A Prefeitura de Amsterdã mantém eu seu site uma página que se dedica a 

contar a história de uma das mais conhecidas áreas de prostituição no mundo. No 

texto “De Wallen: heren, heiligen en hoeren” (“De Wallen: senhores, santos e 

prostitutas” em tradução livre), em referência à coexistência de moradores, muitos 

mosteiros e prostitutas séculos atrás, traça-se uma breve trajetória dessa área com 

imagens e a apresentação de alguns fatos marcantes (AMSTERDAM, 2019). De 

Wallen é como os locais geralmente chamam o Red Light District e significa 

“muralha”, em alusão às muralhas que caracterizavam as cidades medievais, como 

Amsterdã por volta de 1544, como se vê na Figura 2.1. O bairro é marcado por uma 

arquitetura tradicional e uma morfologia urbana definida pelos inúmeros canais 

construídos para drenar a água, já que a cidade foi construída em um terreno 

alagadiço, estando parte do país abaixo do nível do mar. 
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Figura 2.1: Mapa que ilustra o Red Light District em 1760 

 

Fonte: Rijksmuseum, 201916 

 

 Na Figura 2.1 observamos desde 1544 a presença com destaque de duas 

importantes edificações que são marcos do Red Light District nos dias de hoje: a 

Oudekerk e o Nieuwmarkt. Mas há indícios de que a prostituição já estava presente 

nessa área pelo menos desde 1413, quando apareceu na legislação municipal 

(PENA, 2019). Décadas mais tarde, em 1478, a prostituição já aparecia como um 

problema para o município devido a grande quantidade de casas de prostituição 

(AMSTERDAM, 2019). Vemos, então, que o incômodo com a presença da 

prostituição na cidade vem de longa data. Porém, por sua localização portuária e, 

                                                 
16

 Cf.: Website do Rijksmuseum. Disponível em: 
<https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Cornelis+Anthoniszoon&p=1&ps=12&st=Objects&ii
=0#/RP-P-AO-20-16-2,0>. Acesso em: 10 out. 2019. 

https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Cornelis+Anthoniszoon&p=1&ps=12&st=Objects&ii=0#/RP-P-AO-20-16-2,0
https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Cornelis+Anthoniszoon&p=1&ps=12&st=Objects&ii=0#/RP-P-AO-20-16-2,0
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consequentemente, por suas atividades comerciais, sua dinâmica era marcada pela 

população flutuante de marinheiros e negociantes, entre suas idas e vindas. Nesse 

contexto, a prostituição afirmou-se como um “mal necessário”, na medida em que 

proporcionava divertimento aos visitantes e renda ao município (DOORNINCK, s.d.). 

Se, por um lado, a prostituição sempre figurou como uma atividade importante 

para a cidade, por outro, ela tem sido foco de vigilância por parte da municipalidade 

desde essa época. Como vimos, sempre houve uma “gestão pública da prostituição” 

(PENA, 2019), ou seja, a geografia dessa atividade é marcada pela interferência do 

Estado a fim de que os interesses das classes dominantes sejam garantidos em 

distintas épocas. Apesar da tentativa de manter a prostituição fora dos muros da 

cidade, longe dos olhos dos moradores, sobretudo das jovens e senhoras 

“honradas”, a prefeitura permitiu desde meados do século XV que a prostituição 

fosse localizada no estreito beco Pijlsteeg, que liga a Dam Square à rua Oudezijds 

Voorburgwal e no Halsteeg, que foi ampliado e tornou-se a Damstraat. O beco situa-

se ao lado do imponente Grand Hotel Krasnalposky, porém aí não mais funcionam 

vitrines de prostituição, mas restaurantes, loja de doces e afins (AMSTERDAM, 

2019). 

Na cidade havia bordéis para diversos públicos, como é ainda hoje. Na Figura 

2.2 vemos uma ilustração feita pelo pintor Cornelis Troost de um bordel de luxo em 

1720. Na ilustração há muitas mulheres com as nádegas à mostra para que o 

príncipe Eugenius van Savoy, sentado à direita, pudesse escolher sua companhia. 

Ao seu lado há um músico tocando um instrumento de sopro para alegrar o 

momento,enquanto outras pessoas conversam e observam sentadas o desfile das 

moças.  

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

 

 

Figura 2.2: Desenho de um bordel de luxo na rua Prinsengracht em 1720, por Cornelis 

Troost 

 

Fonte: Amsterdam, 2019 

 

 Diferente dos bordéis fechados, onde os vários clientes entram e só então 

estabelecem contato com as prostitutas, como na Figura 2.2, o que caracteriza a 

arquitetura da prostituição no Red Light District são os bordéis com as vitrines 

(raambordeel), no interior dos quais as prostitutas se posicionam para atrair e 

atender seus clientes (Figura 3.3). Geralmente cada bordel tem mais de uma vitrine, 

sendo sua quantidade determinada pela capacidade de cada edificação, mas em 

função da largura da fachada é frequente que haja cerca de 3 ou 4 vitrines em cada 

bordel. As vitrines têm cortinas vermelhas que são usadas para garantir a 

privacidade dos encontros com os clientes que, após negociarem o serviço, entram 

e consumam aquilo que foi previamente acordado entre ambos.  
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Figura 2.3: Vitrines no entorno da Oude Kerk na atualidade 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

 A prostituição em vitrines que marca o Red Light District e a imagem de 

Amsterdã é um dos modelos identificados por Tsaiher Cheng (2016) em sua 

pesquisa sobre a organização espacial da prostituição, publicada no livro Red Light 

City. A autora encontrou cinco modelos/padrões/formas de como a geografia da 

prostituição se estabelece de modo geral nas cidades:  

a) Concentração de vitrines: bastante presente onde o trabalho sexual é 

legalizado como em cidades na Bélgica, Alemanha e Holanda. Contudo, há 

diferenças na configuração espacial da organização da prostituição de vitrines 

em cidades como Amsterdã e Haarlem, na Holanda, e Bruxelas e Antuérpia, na 

Bélgica. Falaremos mais detalhadamente desta modalidade ao longo deste 

texto.  
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b) Bordéis distribuídos no tecido urbano segundo regras de localização, como 

no caso de Sydney, em New South Wales, na Austrália. Neste caso, existem 

parâmetros para evitar a localização de bordéis próximos a áreas residenciais 

ou escolas, por exemplo. Esse tipo de ordenamento também acontece na 

Holanda, onde os municípios são responsáveis pelo licenciamento da atividade 

e podem limitar o número de bordéis ou negar a licença para a prostituição em 

algumas situações, tais como: se a localização da atividade estiver em conflito 

com as determinações do planejamento e do zoneamento urbanos da área; se 

não for interessante para a ordem pública ou se o tiver o potencial de afetar 

negativamente a vizinhança (NETHERLANDS, 2012).  

c) Localização da prostituição dispersa na cidade: quando um(a) trabalhador(a) 

exerce o trabalho sexual de forma independente em um imóvel em qualquer 

área da cidade, como pode ser encontrado no Reino Unido e Hong Kong. Esta 

forma é também muito presente nas cidades brasileiras, sobretudo para quem 

oferece serviços sexuais via páginas na internet ou aplicativos de celular e 

precisam de um “local” para atender o/a cliente. Isso também acontece na 

Holanda, embora em menor importância em relação a outras modalidades. De 

acordo com o Ministério Holandês de Relações Exteriores, 5% das prostitutas 

na Holanda atendem seus clientes em casa (NETHERLANDS, 2012).  

d) Quando o trabalho sexual acontece sob o disfarce de outro tipo de atividade, 

como casas de massagem e salões de beleza, podendo ocorrer tanto onde o 

trabalho sexual é legal quanto onde é ilegal. Neste caso, Cheng (2016) aponta 

a presença desse modelo em Amsterdã, Hong Kong, Leste Asiático e 

Chinatowns na Europa. Feldman (1989) aponta que essa foi uma estratégia 

adotada em São Paulo em meados do século XX para as prostitutas 

continuarem trabalhando e evitarem a ação policial.  

e) Quando a abordagem inicial e a efetivação do serviço acontecem em locais 

distintos, isto é, o contato inicial pode se dar num bar e posteriormente o/a 

trabalhador(a) sexual e o/a cliente seguirem para um hotel, por exemplo. Esse 

tipo de organização está presente em quase todas as cidades, prevalecendo 

no caso de Montreal, entre aquelas analisadas em Cheng (2016). Nas cidades 

brasileiras essa modalidade é bem relevante, pois grande parte das prostitutas 
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(e também garotos de programa) fazem ponto17 nas ruas e praças, onde são 

abordados por potenciais clientes e posteriormente seguem para outro local, 

geralmente hotéis e motéis, onde o serviço é realizado.  

 Embora possa haver a predominância de uma dessas formas, geralmente 

algumas delas coexistem numa mesma cidade ou local da cidade, dependendo de 

diversos fatores como: a localização, o enquadramento legal da prostituição, a 

percepção social da atividade, a morfologia e o planejamento urbanos etc. Em 

Amsterdã, como sabemos, predomina com maior visibilidade a prostituição nas 

vitrines, porém é preciso destacar que esta não é a única forma de trabalho sexual 

existente no bairro e na cidade. O Red Light District abriga estabelecimentos 

diversos ligados à indústria do sexo, entre eles existem teatros de sexo ao vivo, 

boates e bares com striptease, casas de peepshow, além das diversas sexshops. 

Diferente de outras zonas desse tipo, no De Wallen a indústria do sexo se apresenta 

de forma mais diversificada, com uma economia do sexo que não se restringe à 

prostituição. Isto confere à área uma gama de possibilidades para seus visitantes e 

frequentadores, já que variados também são as sexualidades, os desejos sexuais e 

interesses das pessoas.  

 Hoje em dia a maioria das vitrines de prostituição concentra-se ao longo da 

rua Oudezijds Achterburgwal, em suas duas pistas que margeiam o canal. Contudo, 

há outras na rua Oudezijds Voorburgwal (também margeando o canal), porém em 

menor quantidade, na Oudekerkspkein e ruas em seu entorno, em vias 

perpendiculares a esses dois canais, além de um bordel solitário na rua 

Geldersekade (Figura 2.4). Na maioria dessas ruas a prostituição convive com 

outras atividades econômicas ligadas à indústria do sexo ou não. A maioria do 

comércio e dos serviços é voltada ao atendimento da demanda turística da área, 

então, há numerosas lanchonetes, muitas lojas de souvenir, restaurantes, lojas de 

doces e batata frita, uma escola infantil etc. Além disso há museus e galerias que 

oferecem aos visitantes um olhar para além de suas próprias observações.  

 

                                                 
17

 Fazer ponto é uma expressão brasileira que denota a permanência de prostitutas e garotos de 
programa em determinado local em espaços públicos para atrair seus clientes. 
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Figura 2.4: Ilustração da área do Red Light District 

 

Fonte: Prostitution Information Center, 2018 
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 Com a regulamentação da prostituição nos anos 2000 a organização do setor 

sofreu mudanças significativas tanto em relação às adequações físicas, devido às 

exigências do licenciamento, quanto em termos institucionais, da organização das 

empresas. Hoje em dia apenas algumas empresas operam bordéis no Red Light 

District, o que significa que elas controlam as vitrines existentes na área. Segundo o 

dono de um dos principais bordéis da área, existem quatro grandes empresas do 

ramo no Red Light District: Office 52, com 54 vitrines; Roos, com 28; Agapi com 27; 

e My Red Light, com 14. Juntas, essas empresas concentram e controlam 123 

vitrines, o que equivale a cerca de 34% do total das 358 vitrines de prostituição 

existentes. Se a legalização da operação de bordéis no ano 2000 exigiu do poder 

público certo grau de organização, no sentido de registrar as trabalhadoras e 

trabalhadores sexuais e os estabelecimentos voltados a esse fim, ela também 

provocou uma organização e profissionalização das empresas para atenderem às 

exigências impostas para o seu funcionamento nesse novo contexto. 

 Segundo relatos dos interlocutores no campo, a prostituição nas vitrines nos 

moldes que encontramos hoje remonta aos anos 1930, mas havia uma repressão no 

sentido de se manter as cortinas sempre fechadas, preservando a moral pública da 

imagem que os corpos das prostitutas representavam. Como vimos também em São 

Paulo, tratava-se de uma preocupação no sentido de invisibilizar essas mulheres no 

espaço público, uma tolerância à atividade desde que se mantivessem fora do 

alcance dos olhos públicos.    

 Em Amsterdã, pouco a pouco as coisas foram mudando e por volta dos anos 

1970 a área já era bastante famosa. Em uma das imagens no site da prefeitura, as 

prostitutas são chamadas de “rainhas da rua” (koninginnen van de straat) (Figura 

2.5). Diferente dos bordéis luxuosos, a imagem das rainhas da rua sentadas à frente 

de um bordel popular em 1905 evidencia a existência de bordéis com públicos 

distintos, tanto abastados quanto populares, mas que também se diferenciavam pela 

sua própria inserção no espaço da cidade. Dadas as diferenças temporais, como 

vimos, no bordel na rua Prinsengracht em 1720 (Figura 2.2) as prostitutas estão no 

interior de uma grande sala, onde há cadeiras e outros presentes. Já o bordel no 

centro da cidade, na Figura 2.5, as prostitutas posam na calçada em frente à 

edificação onde trabalham. É possível notar também as cortinas fechadas, 
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escondendo dos olhos dos passantes o ambiente interior. Como vimos, esta foi uma 

exigência não apenas em Amsterdã.  

 

Figura 2.5: As rainhas da rua em 1905 

 

Fonte: Amsterdam, 2019 

 

 Se as vitrines possuem cortinas para assegurar privacidade de trabalhadoras 

sexuais e clientes, o mesmo não se pode falar das sexhops existentes no Red Light 

District. Aquilo que Patrick Baudry (2008) chama de imagética, não apenas como 

imagem, mas “[…] como manifestação de um enigma intricado na vida ordinária” 

(BAUDRY, 2008, p. 63), está presente no cotidiano da zona de prostituição. Além 

das trabalhadoras sexuais e tudo que sua presença provoca nos passantes e 

frequentadores, outros estabelecimentos contribuem para a pulsão sexual que paira 

sobre o De Wallen.   

 Um de nossos interlocutores, Stephan, é um morador do bairro há 20 anos e 

também proprietário de uma sexshop em funcionamento há aproximadamente de 31 
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anos, localizada no principal canal do Red Light District. Segundo seu relato, há 

cerca de 20 anos, ou seja, por volta dos anos 1990, havia muito mais 

estabelecimentos paralelos às vitrines de prostituição do que atualmente. Com as 

numerosas sexshops, casas de peepshow, teatros, cinemas pornôs e vitrines seria 

possível sentir a atmosfera de sexo desde a Dam Square. O bairro era marcado por 

luzes neon nas fachadas desses diversos estabelecimentos, o que lhe conferia um 

aspecto característico em relação a outras partes da cidade.   

 Como é possível observar in loco, esses negócios não são mais tão 

numerosos como outrora e compartilham o bairro com outras atividades instaladas 

mais recentemente. No caso dos cinemas pornôs isso é ainda mais significativo, 

pois os mesmos não funcionam mais. Segundo Stephan, eles tiveram importância 

nos anos 1970, mas foram fadados ao fechamento a partir dos anos 1990 quando a 

legislação teria ficado mais rígida. Se até recentemente o fechamento parecia um 

caminho com difícil retorno, em 2019 um acontecimento nos alerta que nenhum 

caminho é linear, mas atravessado por rupturas, cortes, descontinuidades e 

recomeços. Em março de 2019 houve a abertura de um novo cinema pornô no Red 

Light District, localizado na Oudekerksplein, considerada o coração do bairro, tendo 

vitrines de prostituição em seu entorno imediato (Figura 2.6).  
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Figura 2.6: Cinema pornô 5D 

 

Fonte: Julie, 2019 
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O novo cinema chama-se 5D Porn e, de acordo com sua proprietária, é o 

primeiro cinema pornô do mundo a oferecer uma experiência com tecnologia em 5D, 

em outras palavras, “o conceito utiliza pornografia de realidade virtual tridimensional 

e adiciona sensações para afetar o olfato do público, assim como assentos que 

interagem fisicamente com o espectador” (NEWMARK, 2019, s.p., tradução livre). 

Essa tecnologia já é utilizada em cinemas comerciais tradicionais, mas, no caso do 

cinema pornô, o interessante e curioso é sua utilização para estimular o espectador 

ou para tentar fazer o filme transbordar a tela, como se o expectador fizesse mesmo 

parte da cena. Essa tentativa já acontece com o enquadramento da cena utilizado 

nos filmes pornôs como um convite ao espectador a participar visualmente do ato 

sexual entre os atores e atrizes (PENA, 2013).   

 A abertura desse cinema assemelha-se ao que foi identificado por Pena 

(2013) no caso dos cinemas pornôs de Salvador. Os cinemas pornôs no Centro 

desta cidade que tiveram seu auge em 1970-1980, como em Amsterdã, enfrentaram 

dificuldades nas décadas seguintes e foram fechando ao longo dos anos. Em 2013 

restavam apenas 2 desses antigos cinemas em funcionamento, o Cine Tupy e o 

Astor. Este último fechou as portas nesse mesmo ano, mas o que parecia o fim da 

linha descortinou a abertura de duas outras salas de cinema pornô oriundas do 

fechamento do Astor. Embora não fossem mais como o antigo cinema em termos de 

espaço físico, já que funcionavam em edifícios distintos adaptados para esta nova 

função, sua abertura, assim como no caso desse novo cinema em Amsterdã, 

evidencia o quarto princípio do pensamento rizomático de Deleuze e Guatarri: 

príncípio da ruptura assignificante (DELEUZE E GUATARRI, 1995). Como já vimos a 

partir da trajetória das políticas de prostituição adotadas ao longo do tempo, não se 

pode considerar um caráter evolutivo, ou seja, que o fechamento caminhe em 

direção à completa finitude de modo definitivo dos cines pornôs (mas não apenas 

deles) sem considerar atravessamentos que podem mudar os rumos aparentemente 

ou momentaneamente determinados, bem como abrir novas direções e 

tensionamentos a partir de um ponto qualquer. 

 No caso de outros estabelecimentos orientados ao sexo sua presença ainda é 

marcante na dinâmica do bairro, mesmo alguns estando mais espaçados. Falemos, 

então, das sexshops que se distribuem pelas várias ruas do local, porém em menor 

quantidade que outrora. Sexshops, como o próprio nome evidencia, são lojas que 



 

 

87 
 

 

 

comercializam artigos os mais diversos de caráter erótico e pornográfico utilizados 

em práticas sexuais ou para estimular seus usuários. Os itens vendidos nessas lojas 

vão desde revistas pornôs e lingeries a objetos utilizados em práticas de bondage, 

disciplina, dominação e submissão, sadismo e masoquismo (BDSM).18 Sexshops 

estão presentes em qualquer cidade, mas no Red Light District sua inserção no 

espaço urbano distingue-se de outros lugares e cidades, realçando a importância 

dos elementos sexuais na dinâmica local.  

 Confirme Baudry (2008) e Pena (2013) explicam, se outrora a imagética 

pornográfica escondia-se sob o manto da clandestinidade, hoje ela ocupa lugares 

bastante comuns. É claro que isso não é universal, ou melhor, a presença/ausência, 

visibilidade/invisibilidade dessa questão na cidade depende de uma multiplicidade de 

fatores que variam de uma sociedade a outra, de um tempo histórico a outro. De 

acordo com Baudry (2008), as sexshops começam a se espalhar pelas cidades nos 

idos dos anos 1970. Em sua origem localizavam-se em bairros de prostituição, como 

o Red Light District, e no entorno de estações ferroviárias, sinalizando com luzes 

neon ou com produtos nas vitrines o teor do que ali poderia ser encontrado. Sua 

instalação nessas áreas tem relação direta com a maior permissividade aí existente 

em relação a outras áreas da cidade, além de ser um endereço de fácil associação 

aos interessados.  

 Baudry (2008) aponta que no caso da Rue St-Denis, em Paris, houve certo 

receio por parte das prostitutas, que encaravam as sexshops como concorrentes, 

mas aos poucos estas lojas conquistaram seu espaço e se tornaram marcos, como 

o são no caso de Amsterdã. O autor descreve as sexshops em Paris como espaços 

onde havia um jogo entre o lícito e o tolerado, o visível e o estímulo à curiosidade 

pelo que se esconde por trás da cortina. Diferente disto, as sexshops do Red Light 

District nos dias de hoje nada (ou quase nada) deixam ao sabor da curiosidade. Nas 

vitrines, as lojas preocupam-se em deixar bem evidente aos curiosos uma amostra 

dos produtos que podem encontrar ali, não como imagens sugestivas, mas com a 

exibição real de alguns produtos: vibradores os mais diversos, revistas, filmes 

pornôs, dildos e bonecos sexuais são apenas alguns exemplos. Ao adentrar uma 

dessas lojas, o cliente se depara com uma variedade de objetos sexuais, dispostos 
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 Para saber mais a respeito de BDSM, ver Nunes (2018). 
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nas prateleiras sem pudores, ao contrário, com a naturalidade que as questões 

ligadas às sexualidades deveriam ser tratadas não apenas nessa área da cidade, 

mas por todos (Figura 2.7).  

 

Figura 2.7: Sexshops no Red Light District 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

 Os elementos visuais de cunho erótico-pornográfico que compõem a 

paisagem urbana dessa área não se restringem aos objetos nas vitrines das 

sexshops ou aos corpos femininos nas vitrines de prostituição. Eles estão 
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estampados nas fachadas dos bares, dos teatros de sexo ao vivo, da casa de 

peepshow etc., estão espalhados pelas ruas nos grafites, estão marcados nas 

paredes como tatuagens que marcam os corpos (Figura 2.8). Os turistas caminham 

pelas ruas sem parecerem expressar um grande constrangimento em relação a esse 

conjunto de objetos e imagens. Contudo, seus olhares e gestos expressam 

curiosidade, fascíno e surpresa ao vê-los de modo tão explícito, melhor dizendo, 

eles saciam de perto o desejo de consumir as imagens que circulam sobre 

Amsterdã, pois “[…] a imagem da cidade em si pode constituir um item de consumo 

cultural nesse intercâmbio global” (NIJMAN, 1999, p. 150, tradução livre). 

 

Figura 2.8: Imagens erótico-pornográficas no Red Light District 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

 Patrick Baudry acrescenta que: 

 

O “fora” oculta certamente o “dentro”. Avisa sobre a particularidade 
de um comércio proibido aos menores de 18 anos. Mas expõe 
sobretudo a ordenação de uma sexualidade de exibição, 
simultaneamenre excessiva e pacificada, transgressiva e dentro da 
norma, obsessiva e convencional (BAUDRY, 2008, p. 59). 
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 Se em outras áreas ou mesmo em outras cidades essa “sexualidade de 

exibição” significaria uma “transgressão aos códigos sociais urbanos” (BAUDRY, 

2008, p. 59) por trazer à cena, ao olhar público, algo que deveria estar escondido 

(ABREU, 1996), no Red Light District ela faz parte dos variados elementos que 

compõem a indústria do sexo que aí se estabeleceu. Esses elementos são, como diz 

Baudry (2008, p. 62), “[…] uma espécie de coloração do modo de vida urbano” que 

se estabelece pelos mais diversos frequentadores, moradores e usuários dessa área 

da cidade em sua relação com o espaço construído e a dimensão simbólica que a 

prostituição e as sexualidades conferem a esse bairro.  

 Não podemos deixar de destacar a presença da Casa Rosso no bairro. 

Fundada em 1968, a Casa Rosso é uma empresa focada no entretenimento adulto e 

possui vários estabelecimentos na rua Oudezijds Achterburgwal: Bananen Bar & 

Club, Hospital Bar, Erotic Museum, Sex Palace Peep Show e Theatre Casa Rosso 

(Figura 2.9).19 Este último é especialmente marcante na paisagem da área com uma 

fachada que combina o preto com luzes neon. De acordo com Jan Otten, 

proprietário da empresa, quando a Casa Rosso foi criada o Red Light District era 

melhor do que atualmente.  Como veremos, nessa época a indústria do sexo 

floresceu e a Casa Rosso teve um papel importante por ter sido, segundo Jan Otten, 

o primeiro teatro de sexo ao vivo do mundo (OTTEN, 2018). À noite – quando o 

teatro está em funcionamento –, nos dias mais movimentados, é possível ver uma 

fila formada na porta do teatro com espectadores aguardando a entrada para 

assistirem aos shows de sexo ao vivo. Diferente das prostitutas, que trabalham de 

forma autônoma nas vitrines, as trabalhadoras e trabalhadores sexuais que aí fazem 

shows possuem um contrato de trabalho com a empresa.   Para Otten, referindo-se 

ao papel da Casa Rosso no bairro: “Nós somos o motor, o coração do Red Light 

District. Amsterdã precisa do Red Light District e o Red Light District precisa da Casa 

Rosso” (OTTEN, 2018, s.p. tradução livre).  
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 Cf.: Site da Casa Rosso disponível em: <https://www.casarosso.nl>. Acesso em:   27 fev. 2020. 

https://www.casarosso.nl/
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Figura 2.9: Theatre Casa Rosso e Sex Palace 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 
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2.2 Para além da prostituição 

 

2.2.1 Criminalidade e mudanças nos anos 1970 

 

 Se os anos 1970 trouxeram questões fundamentais para a sociedade no bojo 

do que se chama revolução sexual, essa também é uma época marcante no 

contexto específico do Red Light District. Apesar de proibidos, os bordéis 

mantiveram-se funcionando na cidade ao longo do século XX, como já foi visto. Essa 

“tolerância regulada” ou gestão diferencial das ilegalidades, nas palavras de 

Foucault (1999), possibilitou a continuidade das atividades prostitucionais no bairro. 

Se, por um lado, isso favoreceu o florescimento de uma indústria do sexo bastante 

diversificada em termos dos tipos de estabelecimentos que se instalaram na área, 

por outro, isso abriu margem para a continuidade de ilicitudes e a complexificação 

da criminalidade que se fazia presente (BRANTS, 1998). 

 Segundo Chrisje Brants (1998), até os anos 1960 o bairro era considerado um 

dos mais seguros da cidade, onde os moradores conviviam de forma harmoniosa 

com seus vizinhos, ou seja, com aqueles envolvidos na indústria do sexo, dos jogos 

e drogas. Havia patrulha policial e um cuidado em manter a área com o menor nível 

de incômodo possível. Nessa época havia uma relação mais cordial entre os 

distintos usuários da área, havia cafés que eram frequentados pelos moradores, 

havia muitos restaurantes chineses, além de cassinos ilegais e locais de consumo 

de ópio. Pelo baixo nível de transtornos ao público, em combinação com a política 

de “tolerância regulada”, a área mantinha seu funcionamento sem grandes 

problemas. Para a autora, essa é uma visão romantizada, mas admite que, de fato, 

a configuração e a dinâmica do bairro proporcionavam aos moradores um local 

atrativo para residir e frequentar. Ainda segundo a autora, a prostituição acontecia 

em pequena escala, bastante diferente da proporção que tomaria nas décadas 

seguintes até a atualidade.  Isso é ratificado por alguns dos nossos interlocutores em 

campo. De acordo com Vincent, que atuou entre 1974 e 2004 como agente policial 

comunitário no Red Light District, antigamente as prostitutas eram parte da 

vizinhança, porém nos dias de hoje  haveria, em sua análise, um distanciamento 
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entre elas e os moradores do bairro. Para ele, este distanciamento contribuiria para 

que moradores locais não se importem com ações que visam a remoção das vitrines 

e, consequentemente, o deslocamento das prostitutas.  

 Essa situação de coexistência pacífica e do status de bairro seguro viria a 

mudar nos anos 1970 com a chegada das drogas e a complexificação da indústria 

do sexo. Foi nessa época que se instalou a Casa Rosso, que atualmente é um 

império que possui diversos estabelecimentos no Red Light District e atrai muitos 

visitantes da área. Brants (1998) acrescenta que não apenas novos 

estabelecimentos se instalaram, mas também alguns dos antigos sofreram alteração 

das suas funções. Antigos bordéis de vitrine transformaram-se em teatros de sexo 

ao vivo, mudando de função, porém permanecendo no contexto da indústria do 

sexo. A mudança de função de determinados equipamentos urbanos ou edificações 

decorre das alterações no ordenamento e na dinâmica urbana, bem como das 

necessidades da população ao longo do tempo. 

 

Várias mudanças nos anos setenta e oitenta combinados com a falta 
de controle oficial produziram uma situação que se tornou cada vez 
mais problemática. O relaxamento das leis sobre pornografia levou 
muitos bordéis tradicionais com a chamada prostituição em vitrines a 
serem reconstruídos como teatros de pornô ao vivo. Lojas e cinemas 
pornôs brotavam como cogumelos da noite para o dia (BRANTS, 
1998, p. 627, tradução livre). 

 

 Voltando à questão do aumento da criminalidade, a área não era 

caracterizada apenas por uma autorregulação e disciplina, mas também “[…] havia 

muita exploração, coerção e violência nos bastidores” (BRANTS, 1998, p. 627, 

tradução livre). De acordo com Brants (1998), as mudanças que ocorreram no Red 

Light District favoreceram a concentração de poder nas mãos de poucos. Segundo a 

autora, a prostituição tornou-se um negócio lucrativo, então alguns dos cafetões que 

controlavam parte das vitrines passaram a investir também em outros 

estabelecimentos, como sex clubs, teatros de sexo ao vivo, cassinos e turismo 

sexual. O tipo de abordagem do governo municipal com relação a esse bairro, essa 

“tolerância regulada” ou “repressão seletiva”, com a falta de iniciativas que visassem 
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coibir as atividades ilegais, facilitou o aumento de atividades ilícitas. Então, além de 

a indústria do sexo ter florescido nessa época, Brants (1998) assinala que a partir 

dos anos 1980 os proprietários desses negócios se envolveram com o crime 

organizado, como nos setores de tráfico de drogas e de pessoas. Um estudo 

realizado nos anos 1990 revelou que havia 16 organizações que dominavam o Red 

Light District, porém seu controle não estava baseado na posse de bordéis, mas na 

gestão do próprio espaço urbano. Havia uma espécie de Estado paralelo que não só 

definia quem poderia trabalhar no setor da prostituição, mas também estabelecia 

quem poderia possuir qualquer negócio na área, fosse um café ou um hotel. Essa 

permissão era concedida mediante o pagamento de um valor pelo interessado, 

semelhante ao que acontece nas áreas dominadas por milícias no Rio de Janeiro.  

 Numa manhã de novembro de 2017 me encontrei com Gustaaf, um de meus 

interlocutores, para uma entrevista sobre o Red Light District. O contato incial se deu 

semanas antes após uma palestra que ele proferiu na Universidade de Amsterdã, no 

âmbito do curso Sex Work in a Local and Global Perspective (Trabalho Sexual numa 

Perspectiva Local e Global), coordenado pelas profas. Dra. Marie-Louise Janssen e 

Lizzy Connolly. Gustaaf é proprietário de um bordel localizado no Red Light District e 

falou sobre a área a partir da perspectiva de empresário, de quem faz a gestão de 

um dos maiores bordéis da principal zona de prostituição da cidade, cujo nome não 

será revelado para preservar a identidade do nosso interlocutor. Jovem empresário, 

Gustaaf contou que começou a trabalhar nesse setor em 2010 auxiliando o dono de 

um pequeno bordel a ajustar seu negócio às exigências da prefeitura. Em 2015 ele 

abriu a própria empresa que possui diversas vitrines no principal canal e em outras 

ruas do bairro. 

 Entre os tópicos que permearam a conversa estava o tráfico de mulheres para 

a prostituição, questão que desde os anos 1990 tem sido uma preocupação e que 

ganhou mais expressão após os anos 2000. Um dos objetivos da regulamentação 

do trabalho sexual e da legalização do funcionamento de bordéis foi, como vimos, a 

intensificação do combate à exploração e ao tráfico de mulheres, ou seja, o 

enfrentamento da criminalidade existente na indústria do sexo (SPAPENS e RIJKEN, 

2015; OUTSHOORN, 2012; PENA, 2019a). Para Gustaaf, as exigências em 

decorrência da regulamentação do setor são importantes para garantir o bom 

funcionamento da área e combater as ilegalidades, porém ele discorda da maneira 
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como isso se deu. Segundo ele, a falta de suporte aos pequenos bordéis, que não 

tinham expertise para criar o plano de negócio e o plano de higiene exigidos, por 

exemplo, provocou seu paulatino desaparecimento, ou melhor, sua aquisição por 

empresas maiores e mais organizadas. Para Gustaaf, a taxa de criminalidade no 

Red Light District não seria tão expressiva se comparada ao contexto geral de 

Amsterdã.  

 

Eles disseram que havia muita criminalidade aqui no bairro. Na 
minha opinião, não havia realmente muito se você compará-lo com 
outras partes da cidade. É claro que houve alguns problemas aqui no 
Red Light District, porque era muito fácil para os cafetões passearem 

aqui e fazerem o trabalho deles, mas o mais estúpido era que todos 
sabiam disso. A polícia sabia disso. Eles estavam regularmente na 
ponte lá. Sempre, todas as noites. A polícia sabia disso. Houve um 
acidente e, alguns anos depois, eles causaram problemas por isso … 
(Gustaaf, entrevista, 30/11/2017, tradução livre). 

  

De acordo com o Centro de Coordenação contra o Tráfico de Pessoas 

(Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel – CoMensha), organização não 

governamental financiada pelo governo, entre as 1.049 potenciais vítimas de tráfico 

de pessoas registradas em 2016, 60% estariam submetidas a exploração sexual, 

20% desempenhariam outros trabalhos e serviços regulados, 5% seriam forçados a 

praticar crimes, outros 2% estariam em situação de mendicância forçada ou não 

estariam trabalhando (COMENSHA, s.d.). Esses dados são questionados por 

Vanwesenbeeck, Janssen e Wijers (2019) que afirmam que os números existentes 

acerca dessa questão apenas apontam potenciais vítimas, apresentando uma 

estimativa e não dados factíveis, devidamente verificados, comprovados. Para os 

autores “[...] a divulgação desse quadro é prejudicial tanto ao combate eficaz contra 

o tráfico e a exploração sexual quanto à situação das trabalhadoras sexuais” 

(VANWESENBEECK, JANSSEN e WIJERS, 2019). Isto porque reforçar um cenário 

em que as prostitutas são necessariamente retratadas como vítimas de tráfico 

potencializa o estigma já sofrido por elas, dificultando ainda mais seu acesso à 

saúde e a outros direitos, além de elevar seu grau de vulnerabilidade.      
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O Site Nacional de Referência para Tráfico de Pessoas (National Referral Site 

for Human Trafficking) explica que nem todos os casos de tráfico de pessoas dizem 

respeito à exploração sexual, mas também ao trabalho forçado em outras atividades. 

Esse site enumera uma série de critérios para identificar vítimas de tráfico: alguém 

ser forçado a fazer sexo remunerado, ser obrigado a trabalhar por longos períodos, 

ter baixa ou nenhuma remuneração, não ter acesso ao próprio passaporte, estar sob 

chantagem ou ameaça, não saber onde mora, etc. (NETHERLANDS, s.d.).  

Contudo, muitos desses critérios não seriam suficientes para se identificar uma 

vítima de tráfico, uma vez que em muitos casos isto requer um longo processo de 

aproximação para a obtenção e/ou confirmação das informações, não sendo 

possível sua identificação a partir de olhares superficiais. Vanwesenbeeck, Janssen 

e Wijers (2019) acrescentam que frequentemente as trabalhadoras sexuais 

estrangeiras, mesmo oriundas da União Europeia, melhor dizendo, do leste europeu, 

são apontadas como vítimas de tráfico de pessoas, embora a vasta maioria delas 

migrem por opção própria. As autoras criticam a forma como as potenciais vítimas 

são tratatas: são presas ou deportadas, por exemplo, o que as distancia em vez de 

aproximá-las das autoridades competentes.  Essa abordagem tem a ver com uma 

crescente campanha abolicionista, além do fomento de um pânico moral em torno da 

prostituição, pois, não raro, não se faz uma distinção evidente e necessária entre 

prostituição voluntária e tráfico de mulheres/exploração sexual.   

Com relação aos processos de tráfico de pessoas já julgados, Verhoeven e 

Gestel (2011) apresentam uma análise de casos deste tipo de crime no Red Light 

District, evidenciando as estratégias adotadas nas investigações. Nesses casos, as 

autoras afirmam que as vítimas atuavam nas vitrines ou nas ruas, de modo que essa 

visibilidade possibilitava o contato entre policiais do bairro e pessoas locais, além 

deles poderem obervar a dinâmica e conhecer as mulheres que aí trabalhavam. 

Esse aspecto é pertinente, sobretudo se considerarmos que nos últimos anos a 

redução de vitrines no bairro em decorrência do Plano 1012, como veremos, tem 

contribuído para a reorganização da prostituição em outros arranjos menos visíveis, 

tendo a internet como base, por exemplo. Longe de desconsiderar a relevância 

dessa questão, é preciso antes atentarmos para as formas como o tráfico de 

pessoas e a criminalidade são tratados, bem como que estratégias discursivas e/ou 
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metodológicas são utilizadas para enfretar esses problemas, questões que 

abordaremos no Capítulo 3.  

 De fato, as atividades ilegais no bairro nunca foram desconhecidas pelas 

autoridades, mas toleradas desde que se mantivessem em determinado nível que 

não se tornassem um problema de grande relevância.  Como explicado por 

Vincent, as autoridades mantinham a vigilância da área e tinham conhecimento das 

atividades que se desenvolviam no bairro, incluindo as ilícitas. Bem, o próprio 

funcionamento das vitrines não era legalmente permitido até o ano 2000, mas 

somente tolerado mediante uma gestão diferencial dos ilegalismos que permitia sua 

continuidade à revelia da lei.  

 

2.2.2 Os coffeeshops e a questão das drogas 

 

 A tolerância às drogas é sempre colocada como um dos símbolos de 

Amsterdã, sendo materializada na existência de coffeeshops, onde seu consumo é 

permitido (Figura 2.10). Contudo, não se trata de todo e qualquer tipo de droga, mas 

especificamente a cannabis, também chamada de marijuana ou maconha. Esses 

estabelecimentos são comuns nas cidades holandesas e em Amsterdã há uma 

grande concentração no Red Light District em meio às vitrines de prostituição, 

sexshops, casas de sexo ao vivo, cafés, restaurantes e a horda de turistas que 

transitam pelas ruas do bairro.  
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Figura 2.10: Um dos Coffeeshops do bairro 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

  

Diferente do caso da prostituição, a abordagem sobre a produção e/ou 

consumo de drogas que também caracteriza a Holanda data dos anos 1965 a 1985, 

quando isto entrou na agenda política do país no sentido do delineamento de uma 

regulação, esta desenvolvida em 1976 (UITERMARK, 2004; GILDERBLOOM, 

HANKA e LASLEY, 2009).  Nessa época “o uso de maconha foi considerado uma 

rebelião da cultura jovem, mas seu uso é geralmente de curta duração, 

principalmente de lazer e com pouca probabilidade de levar ao uso de drogas mais 

perigosas” (GILDERBLOOM, HANKA e LASLEY, 2009, p. 478, tradução livre). 

Apesar disso, Uitermark (2004) evidencia que os antecedentes do que se vê hoje em 

dia não eram e continuam não sendo um consenso no país, sobretudo pela pressão 

externa de países proibicionistas, como os Estados Unidos e a União Europeia. A 

tolerância em relação às drogas (ou Gedoog em holandês) é uma política que  

 

[...] oferece uma maneira de estabelecer prioridades: somente no 
caso excepcional em que o uso ou o comércio de drogas se associe 
a (maiores) problemas sociais é que as autoridades intervêm. Os 
objetivos básicos são redução e normalização – objetivos que são 
muito mais facilmente atingíveis do que a completa abstinência de 
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todos os membros da sociedade esperada pelo proibicionismo 
(UITERMARK, 2004, p. 518, tradução livre). 

 

 Nessa perspectiva, busca-se um caminho que não seja a repressão, mas o 

controle, partindo-se do entendimento de que não é possível erradicar por completo 

o uso de drogas. No entanto, essa não é uma abordagem adotada para todos os 

tipos de drogas, como se pode imaginar aprioristicamente, mas somente para as 

chamadas drogas leves (soft drugs): haxixe e maconha, oriundas da cannabis. Estas 

drogas podem ser comercializadas em pequenas quantidades em coffeeshops, 

dentre os quais os mais conhecidos ou maciçamente frequentados por turistas 

encontram-se no Red Light District.  Já no caso do ecstasy, a pressão internacional 

provocou seu banimento no país em 1988, seguido da tentativa de criação de uma 

política de redução de danos, de modo a informar e dar suporte aos seus usuários. 

Com relação à cannabis, Uitermark (2004) descreve a postura do governo da 

seguinte maneira: 

 

Como na educação e na economia, o governo espera que outrem 
assuma a responsabilidade de resolver questões legais. O governo 
central auxiliará nesses assuntos apenas se for necessário. No caso 
da cannabis, isso significa que os proprietários de coffee shops 

podem vender essa droga se cumprirem as normas, mesmo assim 
ela está oficialmente listada como uma droga "ilegal". No caso do 
ecstasy, isso significa que o consumo é tolerado, desde que existam 
associações voluntárias, secretarias municipais de saúde e polícia 
local que possam regular seu uso de forma a minimizar os danos a 
ele relacionados (UITERMARK, 2004, p. 516, tradução livre). 

 

 O autor evidencia o caráter ambíguo da política de tolerância às drogas, pois, 

embora possa ser comercializada e consumida sob controle, a mesma ainda 

permanece no rol da ilegalidade, sendo sua produção um crime.  Assim como no 

caso da prostituição, cabe a cada municipalidade definir onde os coffe shops podem 

funcionar, podendo restringir o uso de drogas em qualquer outra área da cidade. 

Podemos observar que há uma semelhança dessa abordagem com a que a 

prostituição tem tido, sobretudo quando os bordéis eram proibidos. Embora seja 

proibido e enquadrado na lei como crime, ambos são tolerados desde que não 
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causem incômodos. De acordo com Uitermark (2004), a polícia holandesa costuma 

ser branda na aplicação da lei com base no chamado princípio de conveniência 

(expediency principle). Tanto no caso da prostituição quanto das drogas, de acordo 

com esse princípio, as leis não seriam automaticamente aplicadas, mas somente se 

houvesse riscos para o indivíduo e para sociedade, requerendo, assim, que medidas 

fossem tomadas para sanar os problemas. É claro que essa é uma aproximação 

possível, mas cada um desses assuntos tem suas particularidades e sua própria 

inserção no debate público e na sociedade. 

 O contexto atual dos coffeeshops no Red Light District cria uma ideia de que 

essa atividade convive harmoniosamente com os demais usos urbanos, sem muitos 

transtornos à população. De fato, o regime de tolerância a tais estabelecimentos tem 

sido rígido para evitar o retorno de problemas que já assolaram o bairro no passado. 

Atualmente a atuação de traficantes de drogas nas ruas do bairro é bastante 

pequena se comparada a décadas atrás. Durante o trabalho de campo fui abordado 

algumas vezes em frente aos canais, onde há maior fluxo de turistas, por homens 

que perguntavam: “está procurando algo?” ou “está precisando de algo?” e em 

seguida caminhavam para áreas menos movimentadas para oferecerem drogas. 

Contudo, esses traficantes de drogas (drug dealers) permanecem em número 

reduzido e de forma bastante discreta. Se hoje a comercialização de drogas no 

bairro está em grande medida sob controle, este foi um problema que assolou a área 

a partir dos anos 1970. A agudização dessa problemática nessa época tem relação 

com a chegada de um tipo de alucinógeno distinto da cannabis: a heroína. 20 

Segundo Vincent, a partir do final dos anos 1960, a área estava “infectada” pela 

heroína e seus dependentes. 

 

Então você vê o bairro decaindo cada vez mais. Sim, essa era a 
questão naqueles anos... O vício em heroína, a cocaína, mas 
também muitas pílulas, todo o tipo de pílulas e... ah, era um tipo de 
área proibida e as pessoas normais diziam “Ah, ah. Não eu”. 
Somente as pessoas que moravam aqui tinham que lidar com isso. 

                                                 
20

 A heroína é uma substância psicoativa criada no final do século XIX como um medicamento, porém 
sua comercialização foi descontinuada devido aos efeitos adversos nos usuários, como a 
dependência. Fora do mercado de medicamentos, tornou-se uma droga ilegal no eixo do narcotráfico 
internacional. Para mais informações Cf.: <http://www.iasaude.pt/ucad/index.php/substancias-
psicoactivas/heroina>. Acesso em: 07 nov. 2019. 

http://www.iasaude.pt/ucad/index.php/substancias-psicoactivas/heroina
http://www.iasaude.pt/ucad/index.php/substancias-psicoactivas/heroina
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Então você vê que no final dos anos 80 houve uma resposta à 
heroína e, a partir desse momento, você vê o bairro crescendo 
novamente. E agora você vê o que é, parece limpo. Está limpo e 
ainda há certo equilíbrio entre a prostituição e os bares, o haxixe... 
Só que no momento, às vezes, temos turistas demais (Vincent, 
entrevista, 11/01/2018, tradução livre). 

 

 Vincent utilizou a palavra “infected” para denotar a presença da heroína no 

Red Light District, assim como os problemas consequentes de sua dependência 

numa comparação às doenças causadas por infecção. 21  Para o município, o 

comércio e o uso de drogas – considerados a fonte dos males que assolavam o 

bairro –, associados à presença da prostituição, seriam os principais problemas a 

serem enfrentados (Figura 2.11).  

A Figura 2.11 retrata uma faceta de Amsterdã que, pelo que mostra, torna-se 

uma surpresa desagradável ao visitante desavisado. Há, pelo menos, três questões 

evidentes na figura em notória alusão ao Red Light District. Em primeiro plano, a 

mulher – pelas vestes e expressão corporal sensualizada – representa uma 

prostituta com chifres, assemelhando-se à representação popular do diabo, que na 

mitologia cristã simboliza o mal. Além disso, ela se debruça sobre uma seringa, 

objeto utilizado para a injeção da heroína diretamente na veia. Em segundo plano é 

retratado um policial com um cassetete e um escudo de proteção, uma referência à 

tentativa de controlar e acabar com a violência e a criminalidade no Red Light 

District. Esse pôster dos anos 1980, recuperado e utilizado por Amsterdã (2019) 

para contar a história do bairro de prostituição, constrói um discurso que vincula 

todos os problemas do Red Light District à prostituição, algo que a cidade precisaria 

combater vigorosamente. 

 

 

                                                 
21

 Segundo o site Descritores em ciências da Saúde (DeCS), na área médica onde o termo é comum, 
a infecção é definida como “invasão e multiplicação de microrganismos no organismo hospedeiro que 
podem causar doenças ou afecções.” As infecções podem ser causadas por diversos 
microrganismos, mas em todos os casos provocam o adoecimento de um corpo saudável. É comum 
encontrarmos na literatura urbanística expressões como “a cidade é um organismo vivo”, fazendo 
uma alusão ao corpo biológico, embora sua constituição seja de outro caráter, pois trata-se de uma 
produção social. Disponível em: <http://decs.bvs.br/>. Acesso em 15 set. 2019. 

http://decs.bvs.br/
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Figura 2.11: Pôster dos anos 1980 sobre aspectos negativos de Amsterdã 

 

Fonte: Amsterdam, 2019 

 

De acordo com Joseph Gusfield (1981), os problemas públicos são as 

questões que entram nas arenas públicas de debate, diferente dos problemas 
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privados que são discutidos e solucionados numa esfera mais particular. Tanto a 

questão das drogas quanto a da criminalidade relacionada à prostituição passaram 

nesse período a ser considerados um problema da cidade, portanto uma questão 

pública, debatida por distintos agentes sociais. Contudo, como explica Gusfield 

(1981, p. 5, tradução livre), “o que pode ser visível e relevante em uma época pode 

não ser em outra. Questões e problemas podem aumentar ou diminuir, aparecer ou 

desaparecer na atenção pública.” Nesse sentido, isso reaparecerá como um 

problema público no começo do século XXI, pois, como veremos adiante, esse 

discurso foi utilizado para justificar em 2007 o projeto intitulado Plano 1012, que 

consistiu na proposição de uma intervenção para a limpeza do bairro, também 

chamada de renovação urbana, cujo principal maneira para combater a 

criminalidade seria o fechamento das vitrines de prostituição e outros 

estabelecimentos da área.  

 

2.2.3 Ocupações no Red Light District e a disputa pela cidade 

 

 Com relação ao planejamento urbano em Amsterdã, Fainstein (2010) destaca 

que as políticas de habitação social adotadas pelo município no século XX 

constituíram-se um elemento de grande importância na configuração da cidade e na 

alocação da diversidade populacional existente. A autora explica que nos anos 1960 

o centro de Amsterdã foi o foco de disputas, uma vez que havia um plano para uma 

reforma urbana da área. O ponto central da reforma foi Nieuwmarkt (Novo Mercado), 

uma praça onde acontece um mercado a céu aberto diariamente, com diversos 

restaurantes, bares e cafés e lojas em seu entorno (Figura 2.12).
22

 Além disso, o 

Nieuwmark é um dos pontos de entrada da Chinatown e um dos principais acessos 

ao Red Light District. A proposta era abrir avenidas para facilitar o tráfego de 

automóveis e demolir as antigas habitações, construindo em seu lugar moradias 

modernistas, ou seja, grandes blocos com diversas unidades habitacionais como os 

                                                 
22

 Cf.: Amsterdam's Nieuwmarkt area. Disponível em: <https://www.iamsterdam.com/en/living/about-
living-in-amsterdam/neighbourhoods/nieuwmarkt-district>. Acesso em: 02 out. 2019. 

https://www.iamsterdam.com/en/living/about-living-in-amsterdam/neighbourhoods/nieuwmarkt-district
https://www.iamsterdam.com/en/living/about-living-in-amsterdam/neighbourhoods/nieuwmarkt-district


 

 

104 
 

 

 

existentes no bairro de Bijlmermeer. 23  Como afirma Uitermark (2004), o plano 

também propunha transformar essa área num distrito de negócios com grandes 

hotéis e bancos, servido pelo metrô e por uma grande avenida. De fato, essa é uma 

área estratégica por localizar-se próxima à zona portuária e à Estação Central de 

Amsterdã (construída entre 1881 e 1889), com fácil acesso ao aeroporto e aos trens 

nacionais e internacionais. Essa é a principal estação de transporte da cidade, 

integrando diversos modais de transporte: VLT (tram), ônibus, trem, metrô, ferry boat 

e bicicleta.  

 

Figura 2.12: Nieuwmarkt 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

 As pressões pela reestruturação urbana na área central fizeram eclodir um 

processo de ocupação de imóveis subutilizados. Apesar de as casas antigas ao 

longo dos canais centrais serem consideradas importantes do ponto de vista do 

patrimônio urbano, o plano propunha uma alteração radical da paisagem. A 

                                                 
23

 Bijlmermeer, popularmente chamado de Bijlmer, é um bairro na área sudeste de Amsterdã 
construído nos anos 1960 e caracterizado pelos conjuntos habitacionais modernistas. Rejeitada pela 
classe média holandesa para qual foi projetada, a área foi habitada predominantemente por minorias 
étnicas, principalmente surinameses (FAINSTEIN, 2010). 
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insurgência do movimento de ocupação (squatting) garantiu a permanência dos 

imóveis e a retenção da especulação imobiliária no bairro nos anos 1970. Nijman 

(1999) aponta que movimentos desse tipo foram responsáveis por caracterizar 

Amsterdã como uma cidade contra-hegemônica, cuja população (ou parte dela) 

questionava e se insurgia contra determinadas ações.  

 

No final da década de 1960, era de longe o lugar mais importante 
para manifestações estudantis, revoltas políticas, a revolução sexual, 
atividades de base etc. Nos anos posteriores foi em Amsterdã que o 
movimento de ocupação se iniciou e os 'coffee shops' começaram a 
vender drogas leves (NIJMAN, 1999, p. 154, tradução livre). 

 

 Justus Uitermark (2004) discute a importância dos movimentos de ocupação 

na cidade de Amsterdã a partir dos anos 1970 não apenas como oposição às 

intervenções urbanas propostas, mas também pela defesa de uma ideia de cidade 

mais justa e mais igualitária. Desse modo, muitas pessoas ocupavam imóveis 

simplesmente para ter uma moradia, mas houve também um caráter político nos 

processos de ocupação devido à insatisfação com alguns objetivos do governo: 

redução do número de habitações na cidade, deslocamento de locatários para 

outras áreas e modernização de vias. Era, portanto, uma disputa pela cidade de 

forma mais ampla, pelo modo como deviam ocorrer o planejamento e a gestão 

públicos para atender às necessidades da população. O movimento de ocupações 

se aliou a movimentos de bairro, pois, como parte de seus objetivos convergia, 

juntos tornavam-se mais fortes nos enfrentamentos que eram colocados. Todavia, 

esse movimento não se constituiu em algo homogêneo, ao contrário, havia 

interesses e objetivos distintos que pautavam as formas de atuação dos diversos 

grupos.  

 Um acontecimento emblemático foi uma ocupação na área central que 

consistia em seis edifícios às margens de um canal, chamado Groote Keyser 

(PRIEMUS, 2015).24
 Em 1979 foi ordenado que os edifícios fossem desocupados, 

porém uma pequena parte dos ocupantes não aceitou essa decisão e eles 

                                                 
24

 Cf.: The Groote Keyser and the Vogelstruys. Disponível em:  
<https://archiv.squat.net/cracking/text4.html>. Acesso em 11 jul 2019.   

https://archiv.squat.net/cracking/text4.html
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resolveram resistir ao despejo. Receberam a ajuda de outros grupos, incluindo 

aqueles que aprimoraram suas táticas e mecanismos de defesa em casos como 

esse. Os ocupantes foram bem-sucedidos e as autoridades resolveram comprar os 

imóveis de seu proprietário e destiná-lo à moradia para jovens. A participação dos 

jovens nesses movimentos tem muita importância, pois, inspirados pelas ideias de 

busca pela liberdade em várias instâncias da vida, eram um fôlego necessário na 

busca por outro modelo possível de sociedade (UITERMARK, 2004). Como afirma 

Fainstein (2010, p. 144, tradução livre), “inspirados nos sonhos de uma sociedade 

mais democrática, mais livre, mais expressiva, os movimentos sociais urbanos 

visavam transformar Amsterdã de acordo com seus objetivos libertários.” Segundo 

Hugo Priemus (2015), posteriormente a agenda dos movimentos de ocupação se 

expandiu, abraçando também o antirracismo, o antimilitarismo, a emancipação das 

mulheres, a preservação ambiental etc.  

 A insurgência de jovens e outros grupos sociais nos anos 1970 e 1980 

aconteceu também em outros lugares e com pautas diversas. É nesse período 

também que surgem movimentos pelos direitos das prostitutas, que são realizados 

encontros nacionais e internacionais para debater questões pertinentes à profissão e 

para a construção de caminhos de atuação política em defesa dos seus interesses e 

de resistência às ações de violação de direitos, violência e repressão (LEITE, 1996; 

HELENE, 2019; PENA, 2019a; LIND e FARMELO, 1996; SANTOS, 1981). No 

tocante às questões urbanas, já em 1968 o filósofo e sociólogo francês Henri 

Lefebvre (2001) publicou sua importante obra “O direito à cidade”, levantando uma 

discussão crítica fundamental sobre as cidades até os dias de hoje. Nesse sentido, o 

que os movimentos de prostitutas buscavam com suas pautas era também a 

garantia e o exercício do seu direito à cidade, assim como faziam e continuam 

fazendo movimentos sociais com outras agendas mais afeitas ao urbanismo numa 

perspectiva mais tradicional.  

 Uitermark (2004) explica que o movimento de ocupações em Amsterdã não 

era homogêneo, então ele distingue algumas vertentes: alguns grupos voltavam-se a 

“salvar a cidade”, ou seja, lutar contra intervenções, ações indesejadas e combater o 

problema habitacional; já outros buscavam fomentar cultura e arte e construir 

“espaços de liberdade”. Nesta última perspectiva a ocupação não dizia respeito 

apenas à questão habitacional, melhor dizendo, a solucionar o problema da moradia, 



 

 

107 
 

 

 

mas a um estilo de vida alternativo. “Naquela época, em muitas outras ocupações 

formas alternativas de famílias – grupos de moradores – haviam se formado e 

muitos ocupantes aderiram fortemente à ideia de que a ocupação era um modo de 

vida que abria novas possibilidades” (UITERMARK, 2004, p. 234). A busca por 

estilos de vida alternativos requer, portanto, novas formas de viver e encarar as 

questões que são colocadas. Nesse contexto não caberiam as mesmas regras 

sociais e padrões morais que regem a sociedade, havendo espaço para 

experimentação.  

 

Havia também versões mais rebeldes desse tipo de vida alternativa; 
uso de drogas, consumo excessivo de álcool e uma postura de 
desdém em relação ao resto da sociedade eram bastante comuns 
em alguns segmentos do movimento de ocupações (UITERMARK, 
2004, p. 234, tradução livre). 

 

Dois interlocutores da pesquisa que são moradores do Red Light District 

relataram terem se mudado para este bairro ainda nos anos 1970. Ainda estudantes, 

junto a um grupo de cerca de seis amigos resolveram comprar um imóvel no bairro 

de forma coletiva. Este era um arranjo que não se baseava em vínculos familiares, 

mas em laços afetivos entre amigos, distinguindo-se do modelo dominante de 

família. Isto foi possível porque essa não era uma área desejada pelas classes 

abastadas, pois, como vimos, era um bairro estigmatizado e considerado perigoso. 

Esse desinteresse, aliado às condições do bairro, favoreceu não só a ocupação de 

inúmeros imóveis subutilizados, mas também o florescimento da indústria do sexo, 

pois se criou um ambiente mais permissível em relação a algumas práticas pouco 

aceitas em contextos mais valorizados, como é a prostituição (SILVA, 2011). 

 Vale lembrar que essa época é marcada no contexto internacional pelos 

movimentos de liberalização sexual e dos costumes, movimentos de contracultura, 

como os hippies, a luta pelos direitos de minorias políticas como Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Trânsgêneros (LGBT+), mulheres e negros. Havia, portanto, uma 

efervescência cultural e um anseio por outros modelos de sociedade não apenas em 

Amsterdã, mas também em outras cidades e países do ocidente. Esse desejo de 

liberdade, de poder se expressar, experimentar e romper com os padrões impostos 
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por uma sociedade patriarcal, sexista e excludente foi um componente desse 

movimento. Então, o Red Light District nesse período não era apenas um local de 

prostituição e consumo de drogas, mas um bairro onde floresceram formas contra-

hegemônicas de morar, de relacionamentos entre as pessoas e entre estas e a 

própria cidade.  

 Voltando às ocupações, Uitermark (2004) ressalta seu papel para a vida 

cultural da cidade, já que as atividades realizadas eram oferecidas à população e, ao 

mesmo tempo, havia uma preocupação de se perder esses espaços em decorrência 

de despejos. É o caso do Cultural Free-haven ADM que existe há mais de 20 anos e 

tem sofrido sucessivas ameaças de despejo. “O ADM é, como muitos outras 

comunidades em ocupação histórica, um lugar fértil para o clima cultural local e 

(inter)nacional. Comunidades como a nossa (na periferia da cidade) desempenham 

um papel de liderança no que hoje é chamado de Indústria Criativa.”25 Em 2017, ao 

completar 20 anos, o ADM realizou, em paralelo a um festival, um simpósio, cujo 

tema foi “Degentrificação: contestações contraculturais de espaço na cidade”,26 a 

partir da sua própria realidade, mas ampliando o debate para a cidade.  

 Considerada sua relevância, Uitermark (2004) olha com cautela para a 

centralidade das ocupações mais ligadas à cultura nas discussões acerca dessa 

questão, pois isso poderia desviar a atenção da preocupação primeira das 

ocupações em sua origem: a produção e a oferta de habitação, que ainda é uma 

questão preponderante na cidade.   

 

Isso seria preocupante, uma vez que a privatização do mercado 
imobiliário resultou em algumas construções que deveriam ser 
abordados por qualquer movimento que tenha uma mínima 
preocupação com a habitação: a produção de moradias chegou a um 
impasse prático em Amsterdã (assim como outras grandes cidades), 
exacerbando a escassez (nunca resolvida) de moradias, e os planos 
recentes para reestruturar o estoque de moradias ameaçam 

                                                 
25

 Cf.: Site da comunidade ADM. Disponível em: <https://adm.amsterdam/content/who-we-are>. 
Acesso em: 12 jul. 2019.   

26
 Cf.: The 7th futurologic symposium. Disponível em: <https://adm.amsterdam/event/transnational-

futurologic-symposium-7-degentrification-countercultural-contestations-space>. Acesso em: 12 jul. 
2019.   

https://adm.amsterdam/content/who-we-are
https://adm.amsterdam/event/transnational-futurologic-symposium-7-degentrification-countercultural-contestations-space
https://adm.amsterdam/event/transnational-futurologic-symposium-7-degentrification-countercultural-contestations-space
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degradar o que é provavelmente o maior estoque de moradias 
sociais do mundo (UITERMARK, 2004, p. 239, tradução livre). 

 

 Como afirma Fainstein (2010), a importância do movimento de ocupações não 

se limitou à sua oposição a um projeto específico para o centro de Amsterdã. Esse 

tensionamento, nem sempre pacífico, provocou uma mudança na cultura de 

planejamento, pelo menos para o centro. “O método para reconstruir as áreas 

habitadas deixou de ser de cima para baixo e modernista e passou a envolver e 

solicitar contribuições da comunidade, enfatizando a preservação e operando em 

pequena escala.” (FAINSTEIN, 2010, p. 148) A luta contra as intervenções foi tão 

importantes para a cidade que está retratada em um mural na estação de metrô 

Nieuwmarkt, situada embaixo da praça homônima.  

 Se entre os anos 1970 e 1980 houve investimentos em habitação social, a 

cidade viu essa situação mudar a partir dos anos 1990, quando o governo holandês 

descontinuou os subsídios para associações responsáveis pela construção e gestão 

das habitações. Assim, elas passaram a ter mais liberdade para comercializar os 

imóveis no mercado. Se, por um lado, o governo optou por buscar um equilíbrio 

maior entre receitas e despesas com a redução dos investimentos nesse setor, por 

outro, as consequências dessa abordagem neoliberal são sentidas pela população. 

Com isso, as associações puderam comercializar as habitações e aumentar os 

valores dos alugueis, afetando diretamente o orçamento dos locatários e a sua 

capacidade financeira de permanecerem no imóvel (FAINSTEIN, 2010). Apesar 

disso, a Holanda é líder entre os países europeus em produção e manutenção de 

habitação social, sendo que em Amsterdã 55% das moradias são habitações sociais 

(GILDERBLOOM, HANKA e LASLEY, 2009, p. 484). 

Hugo Priemus (2015) acrescenta que a partir dos anos 2000 houve mudanças 

também com relação ao movimento de ocupações. Em 2010 foi aprovada uma lei 

nacional que proibia a ocupação de imóveis vazios, assegurando os interesses de 

seus proprietários. A lei antiocupação prevê que imóveis subutilizados sejam 

temporariamente usados para moradia, mediante um contrato precário com 

agências que os administram em nome de seus donos. Além disso, atualmente as 

políticas neoliberais engendradas pelo governo dão um novo tom não só ao 
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problema da moradia, mas à atuação da prefeitura em termos de gestão e 

planejamento urbano (KADI, 2014; SAVINI, 2017; HULLEMAN, 2017). Nesse 

contexto, a valorização e a especulação imobiliária são uma questão significativa 

para a cidade de Amsterdã como um todo, mas no centro tem tido um impacto 

relevante em combinação com iniciativas da prefeitura, como no caso do Plano 1012 

que veremos adiante.  

 Para além do caráter contestatório e de luta por uma cidade mais justa que 

marcam os movimentos sociais pela habitação, Brants (1998) assinala que outro 

problema fazia-se presente no Red Light District até o final dos anos 1990. A autora 

afirma que, com o aumento do padrão de vida, os residentes do bairro que possuíam 

maior poder aquisitivo mudaram-se para outras partes da cidade, onde havia casas 

mais amplas e modernas.  

 

O problema no red light district é que, à medida que a população 
original foi embora, muitas das casas antigas que às vezes fazem 
parte de programas de habitação social e são administradas por 
associações de habitação social foram transformadas em hotéis e 
pensões clandestinos (frequentemente para imigrantes ilegais) ou 
estão sendo usadas como bordéis ou cassinos ilegais, enquanto em 
outros casos blocos inteiros foram comprados por organizações 
criminosas. Nesses edifícios a cidade tem tido muito pouco controle 
(BRANTS, 1998, p. 632, tradução livre). 

 

Como vimos, as ocupações tomaram grande fôlego na mesma época em que 

floresceram os estabelecimentos que vieram a constituir o Red Light District. A luta 

por uma cidade mais igualitária marcou o bairro paralelamente ao início dos 

movimentos em defesa dos direitos das prostitutas, muitas das quais exerciam seu 

trabalho nas vitrines aí existentes. Trata-se de um bairro cujas tensões e disputas 

não tinham relação apenas com a prostituição, mas com a permanência de outros 

grupos socais nessa mesma área. O ambiente de insurgência, de criação de outros 

modos de vida, a efervescência cultural e o florescimento da indústria do sexo nos 

anos 1970 foram elementos fundamentais para a construção da ideia de Amsterdã, e 

da Holanda mais amplamente, enquanto uma cidade progressista e liberal. 
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Entretanto, veremos que esta questão tem várias nuances, além de descompassos 

entre essa ideia e seu rebatimento na vida cotidiana.  

 

2.3 Amsterdã e a ideia de cidade liberal 

 

 A cidade de Amsterdã é vista internacionalmente como uma cidade bastante 

tolerante, liberal e progressista com relação aos costumes devido às abordagens 

holandesas com relação às drogas, ao aborto, à eutanásia, à prostituição, ao 

casamento civil igualitário etc. (DE WAARD, 2012). Utilizamos aqui o termo 

“progressista” alinhado ao que define Uitermark (2004) para designar, em linhas 

gerais, os caminhos alternativos à perspectiva proibicionista para pautar questões 

importantes como as supracitadas. Nesse sentido, é importante ressaltar que esses 

aspectos dizem respeito ao imaginário sobre a Holanda como um todo, já que os 

dispositivos legais que regulam essas questões são nacionais. Contudo, conforme 

explica Nijman (1999, p. 151, tradução livre), “as características gerais da cultura 

holandesa costumam ser especialmente proeminentes em Amsterdã e, às vezes, de 

fato, ‘produzidas’ em Amsterdã.” Dessa forma, Gilderbloom, Hanka e Lasley (2009) 

assinalam a importância da maneira como Amsterdã define e conduz suas políticas 

públicas para a abordagem que se adota em nível nacional. 

 

É importante observar que a “justiça social” de Amsterdã não está 
isolada do governo nacional, que trabalha de forma alinhada ao 
aderir e aprovar as políticas adotadas pela maior cidade da Holanda 
(GILDERBLOOM, HANKA e LASLEY, 2009, p. 475, tradução livre). 

 

 Ainda, acrescentam os autores, “geralmente o que é adotado em Amsterdã é 

aprovado em nível nacional, embora em um nível mais moderado, então é justo que 

políticas nacionais e locais estejam interconectadas” (GILDERBLOOM, HANKA e 

LASLEY, 2009, p. 475, tradução livre). Assim, Amsterdã desempenha um papel 

importante no sentido de tomar a dianteira no que tange às políticas públicas 

voltadas para a justiça social, mas também tem papel importante em outras 
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questões complexas e relevantes para o país. Entretanto, os autores apresentam 

uma narrativa pacificada, como se questões como prostituição, uso e 

comercialização de drogas, imigração e questões raciais, por exemplo, não fossem 

focos de conflitos e disputas na arena política e na própria configuração espacial da 

cidade.  

 Segundo Nijman (1999), a reputação de Amsterdã como uma cidade 

progressista e liberal remonta ao século XVI. Com projeção internacional nesse 

período, até por ser uma cidade comercial e portuária, Amsterdã possuía uma 

população diversa em termos de religião e país de origem. Nesse sentido, o 

importante era realizar as transações comerciais e incrementar a receita municipal. 

Isto seria uma perspectiva mais pragmática do que liberal em si, pois o intuito era 

produzir riqueza. Nessa perspectiva, o sucesso comercial de Amsterdã está 

intimamente ligado às empresas Companhia das Índias Ocidentais – WIC e 

Companhia das Índias Orientais – VOC, criadas no berço do capitalismo para 

comercializar produtos e explorar a Ásia, a África, o Brasil e o Caribe, tendo grande 

papel no tráfico de africanos escravizados. O papel dessas empresas, 

especificamente da VOC, aparece de forma bastante romantizada na narrativa de 

Russel Shorto (2014), em seu livro “Amsterdam: a history of the world’s most liberal 

city” (Amsterdã: a história da cidade mais liberal do mundo), mas é explicado de 

forma mais realista por Pepijn Brandon (2017). Voltando à questão da diversidade da 

população de Amsterdã, Jan Nijman afirma que: 

 

No final do século XVI, até metade da população da cidade era 
estrangeira ou de origem estrangeira. A atitude tolerante da 
população e da liderança da cidade pode, naquele momento, ter sido 
parcialmente motivada por interesses comerciais: em particular os 
judeus da Antuérpia, muitos dos quais tinham origem portuguesa, 
trouxeram consigo consideráveis riquezas e habilidades 
empresariais, e costumam dizer que contribuíram significativamente 
para a Idade do Ouro de Amsterdã. Mas havia também muitos 
imigrantes pobres que trabalhavam no porto, nos navios e 
mantinham outros tipos de empregos servis. Portanto, dizer que a 
tolerância foi simplesmente motivada pela economia não é 
inteiramente preciso. Na verdade, para a comunidade empresarial de 
Amsterdã, a diversidade de religião ou etnia era simplesmente 
irrelevante (NIJMAN, 1999, p. 153, tradução livre). 
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 Nijman (1999) explica que a noção de tolerância capturada pelo turismo 

internacional difere-se daquela que estava relacionada à diversidade de sua 

população. Atualmente a ideia de tolerância atribuída a Amsterdã está primeiramente 

associada à forma como a cidade lida com as drogas e a prostituição. O autor 

destaca que é esta última que corresponde às expectativas dos turistas que visitam 

a cidade com o interesse de fazer e ver coisas que não são permitidas em muitos 

outros lugares. É essa imagem que circula nos diversos meios de comunicação, mas 

também são transmitidas pelos próprios visitantes, pois “[…] são as próprias 

pessoas (não os computadores ou a televisão) que servem como meios de 

informação, como transmissores globais das imagens das localidades” (NIJMAN, 

1999, p. 149, tradução livre). Isto é relevante, sobretudo, se considerarmos as 

possibilidades de compartilhamento de imagens em tempo real, proporcionado pelas 

redes sociais e novas tecnologias da informação.  

 Como tenta sintetizar uma placa vendida como souvenir na Figura 2.13, 

Amsterdã, capital e maior cidade do país, acaba sendo vista como símbolo máximo 

de liberdade e progressismo, onde questões como prostituição e comercialização de 

drogas são facilmente observadas na conformação do espaço e da dinâmica urbana. 

Assim, essa imagem é materializada em souvenirs que simbolizam elementos 

ligados ao sexo e às drogas, mimos que podem ser levados para casa como 

recordação dessa cidade liberal (Figura 2.14).    

A Figura 2.13 traz um terceiro elemento bastante característico da cidade: as 

bicicletas. Amsterdã (e a Holanda de modo geral) possui uma ampla rede de 

ciclovias, possibilitando o deslocamento fácil e seguro por meio de bicicletas. Para 

os visitantes, andar de bicicleta na cidade onde a regra tácita é “bikes first” 

(bicicletas primeiro) costuma ser uma aventura imperdível. Nesse sentido, a cidade 

também é reconhecida no âmbito do planejamento urbano em virtude das políticas 

adotadas para proporcionar certo grau de atendimento das necessidades da 

população (FAINSTEIN, 2010). Então, embora alguns se destaquem mais, há uma 

variedade de aspectos que dão a Amsterdã o status de uma cidade mais equitativa.  

 

Amsterdã mostra que uma cidade capitalista pode atender às 
necessidades essenciais das pessoas, como saúde, moradia, 
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segurança, liberdade individual, vida sustentável e transporte. 
Amsterdã mostra como, dentro da estrutura do capitalismo, 
democracia, pensamento ecológico e provisão de necessidades e 
oportunidades humanas básicas estão disponíveis para quase todos 
os residentes de Amsterdã. Amsterdã é um lugar de liberdade, não 
de repressão (GILDERBLOOM, HANKA e LASLEY, 2009, p. 489, 

tradução livre e grifo nosso). 

 

Figura 2.13: Três importantes aspectos da cidade de Amsterdã 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

Figura 2.14: Souvenirs relacionados a sexo e drogas 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 



 

 

115 
 

 

 

 Apesar de fortemente ligada à questão dos costumes, este não é o único 

motivo pelo qual a cidade ganha o status de um “espaço de liberdade” e equidade 

social. Na verdade, vimos anteriormente que há um histórico de repressão quando 

se trata da prostituição, o que tem provocado mudanças em sua geografia, na 

atuação e na vida das prostitutas. A repressão a quem Foucault (2006) chama de 

infames é algo recorrente na prática de gestão e planejamento urbano não apenas 

em Amsterdã, mas também em outras cidades e países, como vimos anteriormente 

(RAGO, 2008; ESPINHEIRA 1984; SIMÕES 2010; HELENE 2019; DE LISIO, 

HUBBARD e SILK, 2018). Esses grupos que se se pretende varrer do espaço 

urbano, ao menos daquelas áreas que são focos de interesses em dado contexto, 

como em caso de intervenções de “renovação urbana”, são, conforme explica 

Foucault (2006), sujeitos de vidas inglórias, desventuradas, pessoas sem 

importância, vidas infames. Nesse sentido, o autor explica a infâmia da seguinte 

maneira: 

 

Vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só 
sobrevivem do choque de um poder que não quis senão aniquilá-las, 
ou pelo menos apagá-las, vidas que só nos retornam pelo efeito de 
múltiplos acasos, eis aí as infâmias das quais eu quis, aqui, juntar 
alguns restos (FOUCAULT, 2006, p. 210). 

 

 Com frequência ocorrem processos urbanos que visam alterar determinadas 

características de áreas da cidade, então aqueles considerados infames deixam de 

ser tolerados por não se ajustarem aos novos objetivos para esses locais. 

 A ideia corrente sobre a liberalização no que tange aos costumes é 

questionada pelo antropólogo holandês Gert Hekma (2005) em seu texto “How 

libertine is the Netherlands”, no qual traz à luz alguns aspectos pelos quais a cidade 

é amplamente conhecida. Bastante conhecido pelas suas pesquisas sobre 

homossexualidade, o autor faz uma análise sobre a Holanda, mas sempre partindo 

de Amsterdã como exemplo. Na verdade, a Holanda de forma geral é vista como um 

país tolerante, progressista e liberal, sendo sua capital a cidade que mais reforça 

essa imagem. Segundo Hekma (2005, p. 211, tradução livre), “desde a década de 

1970, a Holanda está entre as nações com as atitudes mais abertas em relação ao 
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aborto, contracepção, sexo antes do casamento, pornografia, prostituição e 

homossexualidade.” Porém, esta é uma questão controversa, pois o pragmatismo 

holandês com relação a temas polêmicos não necessariamente reflete no cotidiano 

das pessoas e na maneira como percebem essas questões.  

 Desde 2001 o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido na 

Holanda, sendo amplamente conhecida como o primeiro país a legalizá-lo. Apesar 

disso, em um estudo feito por Hekma (2005) em 1994 sobre discriminação e racismo 

no esporte, o autor identificou que havia um silenciamento em relação às 

preferências sexuais e afetivas. Evitar expor a vida pessoal e íntima decorria do 

receio dos/as atletas de sofrerem discriminação se o fizessem abertamente como 

pessoas heterossexuais costumam fazer. Embora tenha identificado discriminação 

no futebol feminino, o autor concluiu que a não ocorrência de abusos e violência se 

devia ao fato de os/as atletas homossexuais se manterem “no armário”. Isto é 

também contraditório com o fato de Amsterdã ser conhecida como a capital gay, 

onde acontece anualmente uma parada LGBT (chamada de Pride) pelos canais da 

cidade, atraindo muitos turistas.  

 Hekma (2005) atribui a fama de Amsterdã como capital gay à revolução 

sexual dos anos 1960, quando os holandeses começaram a aceitar seus 

comportamentos. Contudo, o autor acrescenta que existe um paradoxo entre a 

percepção das pessoas com relação à sexualidade e suas próprias práticas.  

 

Os paradoxos são abundantes quando se trata de sexualidade na 
Holanda, e não apenas no que diz respeito à lacuna entre práticas 
homossexuais e identidades. Existe outro paradoxo entre atitudes 
sexuais tolerantes, por um lado, e a quantidade de experimentação 
sexual, por outro. Imagens sexuais explícitas são difundidas na mídia, 
e muitas pessoas parecem gostar. Mas, em geral, poucas pessoas 
fazem o que veem representado nessas imagens, de acordo com 
pesquisas nacionais sobre sexo (HEKMA, 2005, p. 210, tradução 
livre). 

 

 O autor sugere que o liberalismo está muito mais presente na imagem criada 

e difundida sobre Amsterdã do que na vida cotidiana dos seus moradores. Isto é 

flagrante nas questões enfrentadas pelas trabalhadoras sexuais, não apenas na luta 
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pela permanência no Red Light District, mas também pelo fim do estigma que 

carregam pela atividade laboral que exercem. 27 

 

A prostituição agora é considerada um trabalho normal para todas as 
partes envolvidas e regulamentada no âmbito da cidade. Hoje, as 
trabalhadoras e trabalhadores sexuais têm suas próprias 
organizações e as prostitutas têm zonas seguras (chamadas de 
"tippelzones") onde podem oferecer seus serviços aos clientes sob a 
proteção da polícia (NRC Handelsblad, 1999). No entanto, a 
aceitação social da prostituição não acompanha os avanços legais, 
pois continua sendo vista pela maioria dos cidadãos holandeses 
como uma profissão abjeta (HEKMA, 2005, p. 211, tradução livre). 

 

  Para Gert Hekma (2005), essa estigmatização tem a ver, entre outras coisas, 

com a (comum) ausência de laços afetivos (em termos de relação monogâmica) 

entre prostitutas e seus clientes.    Por outro lado, o autor acredita ser esta uma das 

razões pelas quais a sociedade holandesa é friendly 28 em relação às pessoas 

LGBT+. Segundo Hekma (2005, p. 211, tradução livre), “essa crença no amor e nas 

relações igualitárias é a base da ampla aceitação entre os holandeses do casamento 

de gays e lésbicas.” Uma vez que o amor não é um elemento que (necessariamente) 

conecta prostitutas e seus clientes, isso pode nos dar pistas sobre a estigmatização 

que essas pessoas ainda sofrem nessa cidade.29 Conforme explica Gail Pheterson 

                                                 
27

 A brasileira Cláudia, ativista trans e ex-prostituta, foi candidata a vereadora nas eleições municipais 
de 2018 em Amsterdã, onde reside, porém não foi eleita. Ela relatou que, durante a campanha, sua 
vida enquanto prostituta na Itália foi exposta publicamente por seus adversários e utilizada como 
forma de depreciar sua imagem e desqualifica-la perante a opinião pública. Isto revela que existe um 
limite na aceitação das pessoas transgênero, algo que é contraditório com a ideia de uma sociedade 
liberal, onde todos seriam livres para viverem suas vidas conforme desejassem. Essa campanha 
difamatória evidencia, portanto, que há lugares nessa sociedade que Cláudia não deveria ocupar 
apenas por ser quem é e por ter exercido a prostituição. 

28
 Friendly, ou amigável em inglês, um adjetivo utilizado para qualificar locais que são abertos, 

tolerantes e receptivos a pessoas LGBTQIA+. 

29
 Em conversa com uma doutoranda em antropologia da universidade após a palestra “Why do we 

deny the harms of prostitution?”, proferida pela conhecida ativista anti-prostituição estadunidense 
Melissa Farley, ela afirmava acreditar que a prostituição não deveria existir, corroborando em certa 
medida com o posicionamento proibicionista apresentado na palestra. Segundo ela, a prostituição 
provoca a objetificação do corpo da mulher-prostituta que fornece o serviço sexual mediante 
pagamento, então ela seria apenas um objeto para a obtenção do prazer masculino. Segundo a 
colega, o sexo deveria acontecer entre duas pessoas, supostamente numa relação monogâmica, 
movida pelo amor. Ela não foi a única pessoa com quem conversei durante a estadia em Amsterdã 
que pensava dessa maneira. Essa perspectiva é bastante simplista para refletir sobre as relações 
sexuais e amorosas entre as pessoas. Para ela, uma vez que houvesse amor, não haveria a 
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(1996), o sexo considerado legítimo, respeitável e esperado para as mulheres deve 

ser encontrado na relação matrimonial.   

 Hekma (2005) argumenta que há uma diminuição na liberdade sexual que, 

entre outras questões, relaciona-se à busca pelo estabelecimento de relações 

monogâmicas. Segundo   o autor, diferente do que se imagina, encontrar parceiros 

para fazer sexo casual não é tão fácil. “Pelo contrário, formas de sexo legalmente 

protegidas, como homossexualidade e prostituição, estão em declínio” (HEKMA, 

2005, p. 212, tradução livre). Para ele, apesar da fama, a cultura sexual holandesa 

ainda é bastante restrita. Porém, ele argumenta que esta não é uma característica 

apenas dos holandeses, mas também dos países ocidentais de distintas maneiras. 

O autor acrescenta que há cinco principais obstáculos para a liberdade sexual nas 

sociedades ocidentais: a divisão de gênero e sexual; a visão naturalizada sobre sexo 

e sexualidade; a ideia de que sexo e amor devem estar juntos; o sexo enquanto 

assunto da esfera privada; e que o sexo deve ser não violento.  

 A prostituição enquanto inserida em uma sociedade, cujo dispositivo da 

sexualidade molda os corpos e práticas das pessoas (FOUCAULT, 1988), não está 

ilesa dos obstáculos apresentados acima. “A divisão de gênero é ainda mais clara no 

mundo da prostituição. As transações da prostituição consistem quase que 

exclusivamente em homens que compram os serviços de mulheres e, quando os 

homens vendem seus corpos, 30  (sic) o fazem principalmente a outros homens” 

(HEKMA, 2005, p. 213, tradução livre). Isso pode ser facilmente verificado ao 

caminhar pelas ruas do Red Light District, cujas vitrines são ocupadas por mulheres 

                                                                                                                                                         
objetificação da mulher, como se isto não ocorresse em relações maritais ou outros arranjos afetivo-
sexuais. 

30
 É preciso esclarecer que na prostituição não se vende o corpo, vendem-se serviços sexuais 

durante determinado tempo mediante contrapartida do cliente, geralmente pagamento em dinheiro. 
Como afirma Monique Prada, trabalhadora sexual, ativista e autora do livro “Putafeminista”: “quando 
você diz que uma mulher vende o corpo, isso é profundamente ofensivo para as trabalhadoras 
sexuais; mas é também, no fim das contas, uma ofensa que se estende a todas as mulheres. Quando 
uma mulher não cobra por sexo, dela se diz que dá. Na origem dessa expressão está a ideia 
machista, e profundamente patriarcal, de que nenhuma mulher permanece inteira após o sexo: algo 
ali não é mais dela, pois ela deu ou vendeu algo de si. O corpo ou parte dele. Independentemente da 
natureza da relação, é como se algo se perdesse. São expressões que naturalizamos, nas quais não 
temos quase que pensar. Mas elas estão aí: a posse e o poder sobre nossos corpos em jogo o tempo 
todo” (PRADA, 2018, p. 46). Ao ser questionada sobre essa questão em uma entrevista, a ativista 
Gabriela Leite afirmou o seguinte: “vender fantasia sexual, você quer dizer. Porque, se você se 
vender, está ferrada. Todo mundo vende. Você também vende algo do seu corpo. Não é sexo – que é 
pecado, né? Nós somos especialistas em vender fantasias sexuais, e o mundo da fantasia sexual é 
imenso. A puta vende um determinado conhecimento” (LEITE, 2006, p. 30). 
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e transexuais, não sendo observada a presença de homens trabalhadores sexuais 

nesses espaços. Contudo, em outros lugares é possível observar a presença de 

trabalhadores sexuais masculinos, como em cidades brasileiras, onde homens 

também ocupam as ruas em determinados horários em busca de clientes. É claro 

que, como veremos adiante, em outros arranjos encontram-se homens exercendo o 

trabalho sexual tanto em Amsterdã quanto em outras cidades, sobretudo a partir da 

internet, mas isto se dá de forma diferente de como ocorre nas vitrines, inclusive 

pela visibilidade que isso ocasiona para trabalhadoras e clientes (RIBEIRO, 

OLIVEIRA e MAIA, 2011; PENA, 2013). 

 Além das questões já discutidas, são relevantes alguns outros aspectos que 

reforçam essa ideia de progresso: a legalização da eutanásia e o aborto, temas 

bastante delicados e sensíveis. Segundo Dekker (2018), a Lei da Eutanásia foi 

aprovada em 2002, quando as pessoas passaram a poder solicitar esse 

procedimento, porém não se constitui um direito, ou seja, mesmo que seja solicitada 

a interrupção da vida, o pedido pode ser aceito ou negado. A autora comenta que 

esse não é um ponto pacífico, ao contrário, há uma discussão polarizada no país 

acerca do procedimento. De acordo com Levels et al. (2010), a Holanda foi um dos 

primeiros países ocidentais a legalizar o aborto em 1984. A interrupção da gravidez é 

custeada pelo serviço de saúde e acessível a todas as pessoas que desejam fazê-

la. Assim, diferente de outros países onde o aborto é proibido, na Holanda a 

assistência médica e segura é provida de forma ampla, sendo considerada pelos 

autores como uma das políticas relativas ao aborto mais liberais do mundo.  

Não podemos tratar dessa questão sem abordarmos um assunto ainda 

bastante conflituoso na Holanda. Como vimos anteriormente, séculos atrás a ideia 

de que Amsterdã era uma cidade liberal estava associada à diversidade de sua 

população, aspecto que, combinado aos elementos discutidos acima, faz com que 

os holandeses tenham uma autopercepção de que são mesmo um povo bastante 

liberal, quiçá o mais liberal. Embora a discussão até aqui aponte fatores importantes 

e reconhecidamente progressistas, percebemos que essa estória não é exatamente 

da maneira como é contada, de modo que a discussão sobre as desigualdades 

marcadas social e espacialmente por questões de raça e etnicidade apenas 

evidenciam isso.  Apesar de não ser possível aprofundar aqui essa discussão, é 

importante apontar algumas críticas justas que têm sido feitas por Gloria Wekker 



 

 

120 
 

 

 

(2016), uma antropóloga holandesa nascida no Suriname, e por Egbert Martina e 

Patricia Schor (2016) sobre os rebatimentos dos 400 anos de colonialismo holandês 

na contemporaneidade. Segundo Martina e Schor (2016), a população não branca é 

marcada pelo que eles chamaram de “ordem branca”, uma lógica a partir de uma 

vida branca, produtiva e ideal que se reflete em projetos habitacionais e de 

“renovação urbana” com o objetivo de manter o controle social sobre determinados 

grupos. Para os autores, “a arquitetura, o planejamento urbano e a gestão do 

espaço instituem um parâmetro de controle do território que des-politiza o campo 

das interações sociais” (MARTINA E SCHOR, 2016, p. 133). 

Em seu livro “White innocence” (inocência branca), Gloria Wekker (2016) 

questiona a ideia de liberalismo e progressivismo amplamente difundida sobre a 

Holanda e entre os holandeses ao refletir sobre a maneira como esta sociedade lida 

com seu passado colonial e as assimetrias sociais verificadas tanto no cotidiano 

quanto na esfera institucional. Embora seja negado pelo holandês médio, o racismo 

é um problema enfretado por negros, marroquinos, turcos, entre outros. Um dos 

momentos onde isso é evidente a nível nacional é nos dias que entecedem o natal 

com a chegada de Sinterklass (o Papai Noel holandês) e seu ajudante, Zwarte Piet 

(Pedro Negro). Este último é um personagem bastante problemático, cuja 

caracterização é agressiva por si só. Trata-se de uma figura folclórica, caracterizada 

pela pintura preta no rosto (black face), comportamento ridicularizado, linguajar 

pouco rebuscado e que serve ao Sinterklaas com a função de entreter e distribuír 

presentes às crianças enquanto ele segue imponente sem o menor esforço. Embora 

todos os anos haja protestos de ativistas, muitos holandeses consideram que essa 

seria apenas uma tradição, uma festa para entreter as crianças e nada teria a ver 

com racismo. Que sociedade progressista faria questão de se prender a tradições 

discriminatórias e se negaria a discutir essa questão aberta e amplamente?  

As críticas de Gloria Wekker (2016) também recaem sobre o movimento gay, 

pois, segundo a autora, “[...] não há diversidade nas representações dominantes de 

gays e lésbicas” (WEKKER, 2016, p. 117, tradução livre). Embora haja uma 

multirracialização no país, na opinião pública os gays são brancos. Nesse sentido, a 

autora aponta que raça nunca teve muita relevância nas lutas do movimento gay, 

cujo interesse tem sido voltado para questões também fundamentais como 

igualdade de direitos, casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção etc. A 
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autora acrescenta que esse movimento é despolitizado, estando baseado na vida 

privada (domesticity) e no consumo. Para Wekker (2016, p. 116, tradução livre), “a 

identidade gay holandesa não ameaça a heteronormatividade, mas de fato ajuda a 

moldar e reforçar os contornos da cultura nacional holandesa ‘tolerante’ e ‘liberal’.” O 

casamento civil entre pessosas do mesmo sexo, conforme já citado, embora seja um 

reconhecimento importante dos direitos desse grupo, seria um desses elementos 

que, para Wekker, reforçam uma ideia de liberalismo questionável se analisada de 

forma mais minuciosa e a partir de distintos estratos da sociedade holandesa.  

Portanto, a ideia de que a Holanda é um país progressista e liberal, tendo 

Amsterdã como sua maior expoente, decorre de uma série de fatores. Alguns deles 

possuem maior expressividade – no caso da prostituição e das drogas – por se 

articularem mais diretamente a outros importantes elementos, como o turismo 

internacional. Essa ideia é alimentada na história recente por atitudes insurgentes de 

movimentos sociais nos anos 1970, pela tolerância ao uso de drogas leves, embora 

apenas em locais rigidamente controlados, e pelas vitrines de prostituição na área 

histórica da cidade. Isto contribui para a criação e disseminação da ideia de 

Amsterdã como um espaço de liberdade, onde tudo ou quase tudo é permitido. 

Contudo, vimos que não é bem assim, pois mesmo esses aspectos não são pontos 

pacíficos na cidade. Ao contrário, no caso específico da prostituição é possível 

observar que, embora seja regulamentada, esta não é uma atividade socialmente 

aceita mesmo nos dias de hoje. A “tolerância regulada” que marca a trajetória da 

prostituição e a forma de gestão desta atividade na cidade evidenciam a fragilidade 

desse progressivismo que, embora seja significativo em comparação com outros 

lugares, não se rebate tal qual se possa imaginar na esfera do cotidiano.  
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3 PLANO 1012 – UM PLANO PARA O CORAÇÃO DA CIDADE 

 

3.1 A construção discursiva do plano 

 

Em 2007 a Prefeitura de Amsterdã lançou um plano com ações voltadas para 

o centro da cidade, uma área importante na dinâmica urbana, bem como no 

mercado turístico. O centro de Amsterdã é uma área de uso misto, abrigando 

prédios residenciais, estabelecimentos comerciais, uma série de serviços e também 

o Red Light District. É no centro que se localiza a Amsterdam Centraal, principal 

estação ferroviária que conecta Amsterdã aos demais municípios da Holanda e 

outros países. Caracterizada por sua paisagem urbana com seus canais e 

patrimônio arquitetônico que remontam ao período medieval, a área central da 

cidade passou a atrair grande atenção e ser foco de intervenções no fim dos anos 

2000. 

Após a descriminalização do funcionamento de bordéis e a regulamentação 

do trabalho sexual (PENA, 2019a), várias avaliações e análises foram feitas a 

respeito das condições de trabalho das profissionais do sexo, ganhando forte 

atenção da grande mídia. Uma avaliação do Centro para Pesquisa Científica e 

Documentação (Centre for Scientific Research and Documentation – WODC), 

realizada em 2005, concluiu que alguns dos objetivos da descriminalização e 

regulamentação foram alcançados, como a ausência de garotas menores de idade e 

prostitutas ilegais no setor formal e licenciado da indústria do sexo. Contudo, ainda 

havia muito a se fazer, pois os direitos das trabalhadoras do sexo não haviam, de 

fato, melhorado, pois a cafetinagem persistia e as prostituas continuavam 

dependentes. O estudo acrescenta que a legislação dificultou o tráfico de mulheres, 

embora outros estudos indiquem que a negação de permissão de trabalho para 

profissionais do sexo que não sejam da União Europeia as deixa em situação 

desfavorável, passíveis de chantagens e de aceitarem trabalhar em condições 

precárias (OUTSHOORN, 2012). 
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A restrição que impede a atuação de trabalhadoras sexuais de outros países, 

além daqueles integrantes da União Europeia (UE), releva que a regulamentação da 

prostituição e a legalização dos bordéis não significou uma mudança efetiva na 

forma como este setor é tratado.  Por que razão mulheres de fora da EU não 

poderiam obter licenças para trabalhar voluntariamente, desde que atendessem aos 

rígidos critérios estabelecidos pela nova legislação? A ideia por trás dessa restrição 

é de que elas seriam vítimas de tráfico de pessoas e que, portanto, seriam forçadas 

a se prostituírem nas vitrines. De acordo com Outshoorn (2012), os dados 

disponíveis indicam que as vítimas de tráfico, mesmo no setor licenciado, são 

majoritariamente holandesas, dintintamente do estereótipo de mulheres pobres do 

leste europeu. Isto é evidenciado também pelos dados apresentados pelo 

CoMensha (s.d.), organização que registra as denúncias de tráfico de pessoas, que 

indica que em 2016, ¼ (28%) das 1.049 denúncias de tráfico de pessoas possuíam 

nacionalidade holandesa.  Entretanto, segundo Outshoorn (2012), os números 

acerca do tráfico de pessoas é uma informação bastante controversa na arena 

pública, pois não se sabe o número de trabalhadoras sexuais no país, tampouco em 

Amsterdã, muito menos a quantidade de possíveis vítimas de tráfico.  

Em 2004 a vereadora de Amsterdã Karina Schaapman, membro do Partido do 

Trabalho (Partij van de Arbeid – PvdA), declarou ser uma ex-prostituta e publicou o 

livro “Sem mãe” (Zonder moeder) em que conta seu passado. Schaapman tornou-se 

uma voz importante no debate sobre a prostituição e o tráfico de mulheres, negando 

a existência de prostituição voluntária, característica dos movimentos que 

criminalizam a prostituição, como é feito no modelo abolicionista sueco 

(ÖSTERGREN, 2018). Em 2007 ela publicou outro livro: “Sair com putas não é 

normal: dúvidas sobre a política liberal de prostituição" (Hoeren-lopen is niet 

normaal: Twijfels bijeen liberaal prostitutiebeleid), no qual aborda a questão dos 

clientes, retratando o pagamento por serviços sexuais como algo anormal (Figura 

3.1). Apesar disso, ela não defendia o fim da regulamentação, mas que a mesma 

fosse mais rigorosa acerca do tráfico de mulheres e da cafetinagem (OUTSHOORN, 

2012).  

Esse debate e a polêmica sobre a situação das prostitutas no Red Light 

District abriram espaço para uma campanha que propunha mudanças nesta área da 

cidade. Com o apoio do então prefeito de Amsterdã, Job Cohen, o então vereador 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
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Lodewijk Asscher, líder do PvdA, tornou-se em 2007 a principal figura pública a 

defender um plano urbano para a limpeza do Red Light District, afirmando que o 

perigo ao qual as prostitutas estariam sujeitas seria o principal motivo para 

“recuperar” a área (AALBERS, 2016). 

 

Figura 3.1: Capa dos livros publicados por Karina Schaapman 

 

Fonte: Uitgeverij Balans, 201931 

 

Conforme explica Joseph Gusfield (1981), uma vez que um problema se torna 

público, ele requer uma resposta que o solucione. Nesse sentido, o autor esclarece 

que nem todos os problemas sociais são públicos, pois “eles não se tornam 

                                                 
31

 Segundo a editora Uitgeverij Balans, que publicou os livros de Karina Schaapman, o livro Zonder 
Moeder foi publicado também em inglês sob o título Motherless. Cf.: 
<https://www.uitgeverijbalans.nl/auteurs/karina-schaapman/>. Acesso em: 17 nov. 2019. 

https://www.uitgeverijbalans.nl/auteurs/karina-schaapman/
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questões de conflito ou controvérsia nas arenas de ação pública” (GUSFIELD, 1981, 

p. 5, tradução livre). Ao contrário, os problemas públicos se tornam temas de debate, 

conflito e disputa sobre sua responsabilidade e, consequentemente, que ações 

devem ser tomadas para enfrentá-los e quem deve fazê-lo. No caso do Red Light 

District, a Prefeitura Municipal reivindicou a responsabilidade sobre o problema 

apontado no bairro, de modo a conceber sua solução. Como afirma Joseph Gusfield: 

 

O conceito de “propriedade dos problemas públicos” deriva do 
reconhecimento que nas arenas de opinião pública e debate todos os 
grupos não tem poder, inflência e autoridade iguais para definir a 
realidade do problema. A habilidade de criar e influenciar a definição 
pública do problema é o que eu me refiro como “propriedade” 
(GUSFIELD, 1981, p. 10, tradução livre). 

 

O que Gusfield chama de “propriedade” (ownership), chamamos aqui de 

“responsabilidade”, no sentido de qual instituição ou grupo tem a atribuição legal 

sobre determinado assunto público. Como vimos, é a prefeitura municipal a 

responsável pela gestão da prostituição em seu território por meio de instrumentos 

como o zoneamento, o licenciamento e as formas de monitoramento da atividade. 

Além disso, ela também tem o papel de fazer a gestão e o planejamento da cidade 

como um todo. Nesse sentido, o problema alegado pelas autoridades públicas foi 

colocado não apenas no âmbito da justiça, mas também na esfera do planejamento 

urbano. Dessa forma, a resposta apresentada pela municipalidade como solução 

baseia-se, sobretudo, em intervenções urbanas e na compra de certos 

estabelecimentos da indústria do sexo e sua posterior substituição por negócios de 

natureza distinta.  

Tendo como principal justificativa a necessidade de combater a criminalidade 

na área central, o Coalition Project 1012 (Projeto de Coalizão 1012) foi lançado 

ainda em 2007. O projeto, posteriormente chamado de Plan 1012, ganhou este 

nome devido ao Código de Endereçamento Postal (CEP) da área, abrangendo não 

apenas o principal Red Light District, ou De Wallen, mas também áreas comerciais 

importantes (Kalverstraat-Nieuwendijk e Damrak-Rokin), um pequeno Red Light 

District próximo à Spuistraat, bem como sua vizinhança (AALBERS, 2012; 
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AMSTERDAM, 2008). O centro, com evidente foco no De Wallen, foi considerado 

uma área onde o índice de criminalidade estaria demasiado elevado, sendo que a 

infraestrutura existente era a base para a manutenção de atividades ilegais. Os 

estabelecimentos ligados à indústria do sexo e os coffeeshops foram considerados 

naturalmente propensos ao crime, ignorando que são dois setores legais e 

regulados por leis nacionais e municipais.  

 

A área tem uma infraestrutura criminal que alimenta uma variedade 
de indústrias locais incluindo bordéis, smart shops, lojas de souvenir, 
casas de câmbio, cassinos, coffee shops, minimercados e peep 
shows, além de hotéis, restaurantes e cafés. Alguns desses setores 

estão sujeitos a influências criminais e são usados para lavagem de 
dinheiro ou sonegação de impostos. Sabemos que muitas atividades, 
principalmente relacionadas às vitrines de prostituição e coffee 
shops, vão longe demais. O crime é mais comum nessas atividades 

do que em outras (AMSTERDAM, 2008, s.p, tradução livre). 

 

Isso é ratificado por Willem – funcionário da prefeitura, integrante da equipe 

responsável pela área 1012 e também participante da implementação do Plano 1012 

– em entrevista que nos foi concedida. 

 

— A principal coisa que desencadeou o projeto foi a conclusão de 
que havia muita conexão entre o mundo do crime e o funcionamento 
diário daquela área e isso tem a ver com a posse de prédios com 
diversas funções que são mais ou menos ligadas a atividades 
criminosas e... assim... sim... essa foi uma das principais questões 
que a cidade queria resolver para ter controle dessa área. Para 
recuperar a área, os relatórios concluíram que apenas a aplicação da 
lei não seria suficiente, então tinha que haver uma intervenção no 
tipo de funções e na quantidade de certas funções para permitir que 
o município ou o governo tivessem mais controle (Willem, entrevista, 
04/01/2018, tradução livre). 

 

Segundo Aalbers (2016), a sensação de que o Red Light District estava sob o 

controle de criminosos foi um elemento favorável ao Plano 1012, de modo que a 

cidade deveria recuperar/retomar essa área e devolvê-la à população. A prefeitura 

argumentava que, embora muitas empresas não vendessem nada ilegalmente, elas 
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poderiam estar envolvidas com lavagem de dinheiro. Contudo, é possível perceber a 

falta de objetividade e certa abstração sobre a presença do crime no local em 

documento apresentado pela Câmara Municipal à população em 2008, o qual é 

intitulado “Coração de Amsterdã: perspectivas futuras 1012” (Heart of Amsterdam: 

future perspectives 1012). 

 

Quanto mais sentimos que há crime, maior a probabilidade de 
implementarmos procedimentos legais, como o zoneamento, para 
alcançarmos as mudanças desejadas. Com isso em mente, 
reduziremos o número de vitrines de prostituição e coffee shops. Ao 
utilizar o zoneamento e reduzir o número de estabelecimentos 
nesses setores, poderemos aumentar a capacidade de 
gerenciamento e, portanto, enfrentar a infraestrutura criminosa 
(AMSTERDAM, 2008, s.p, tradução livre). 

 

Apesar de o plano apontar a criminalidade como a principal problemática na 

área, evidenciando negócios da indústria do sexo que estariam envolvidos com 

atividades ilegais, as propostas apresentadas, como veremos, não deixam claro 

como combater efetivamente tal questão. Por outro lado, os objetivos e proposições 

apontam para uma tentativa de “renovação” da área e as principais ações do projeto 

dizem respeito aos interesses econômicos que rondam o centro da cidade, mais 

especificamente o Red Light District, devido à sua infraestrutura, seu patrimônio 

arquitetônico e cultural e à sua importância para a imagem turística de Amsterdã etc. 

O documento evidencia a posição de Amsterdã como uma importante cidade na 

Europa, bem como a necessidade de atrair empreendedores e visitantes. Ela está 

inserida num mercado global de cidades e, mais especificamente, num mercado de 

turismo internacional, o que a faz competir com outras cidades por investimentos e 

visitantes. Nesse sentido, como afirma Vainer (2012), a cidade passa a ser 

considerada uma mercadoria de luxo num mercado competitivo, no qual é preciso 

oferecer sempre as melhores condições para se manter na disputa. Além disso, ela 

precisa se especializar para atrair um público específico. Conforme Josep Montaner 

e Zaida Muxí:  

 



 

 

128 
 

 

 

Embora possa parecer paradoxal, a competitividade e a 
especialização das grandes cidades são fenômenos estreitamente 
relacionados à globalização. O mundo global exige que cada cidade 
seja definida, caracterizada e especializada e, ao mesmo tempo, 
esquematizada e simplificada para que seja objeto de desejo e de 
investimento, e mais facilmente transmissível e digerível como tal. 
[...] Portanto, como objeto do turismo de massas e do investimento 
imobiliário, a cidade se tornou objeto de consumo e espaço comercial 
(MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 147). 

 

No bojo do planejamento estratégico, como explica Carlos Vainer (2012), a 

cidade é vista como uma mercadoria e gerida como uma empresa. Inseridas num 

contexto altamente competitivo a nível mundial, as cidades precisam se apressar, 

buscar eficiência e promover sua imagem o mais atrativa possível. Nesse contexto, 

“[...] a analogia cidade-empresa constitui a condição mesma da possibilidade de 

transposição do planejamento estratégico de seu território natal (a corporação 

privada) para o território (público) urbano” (VAINER, 2012, p. 84). Conforme o autor 

assinala, a transposição dessa lógica da empresa para a cidade não é fácil e nem 

acontece sem prejuízos a determinados grupos sociais. Como sabemos, na 

sociedade capitalista o objetivo das empresas privadas é a obtenção de lucro e 

quanto mais, melhor. Contudo, a cidade, seja ela qual for, possui caráter distinto e 

precisa ser planejada e gerida para e por um conjunto variado de grupos sociais com 

interesses e necessidades igualmente diversificados.  

O planejamento estratégico se insere no que Paola Berenstein Jacques 

(2004) chamou de “espetacularização urbana contemporânea”, dividido em três 

momentos: o embelezamento e a modernização das cidades; as cidades simulacro, 

cujo expoente é Las Vegas;32 e a criação de uma imagem da cidade pelo marketing 

urbano a partir da cultura.  

 

De fato, nas políticas e nos projetos urbanos contemporâneos, 
principalmente dentro da lógica do planejamento estratégico, existe 
uma clara intenção de se produzir uma imagem singular de cidade. 
Essa imagem, seja ela forjada ou não, seria fruto de uma cultura 
própria, da dita identidade de uma cidade. O que se vende hoje 

                                                 
32

 Para uma leitura aprofundada sobre Las Vegas ver Venturi, Scott Brown e Izenour (2003) e 
Magnavita (1996). 
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internacionalmente é, sobretudo, a imagem de marca da cidade e, 
paradoxalmente, essas imagens de marca de cidades distintas, se 
parecem cada vez mais. Haveria então uma imagem de cidade 
padrão internacional? Um consenso global sobre uma cidade 
modelo? Ou estaríamos diante de um tipo de um “internacionalismo 
do particularismo”? (JACQUES, 2004, p. 24). 

 

A promoção dessa nova imagem da cidade dependeria de um convencimento 

geral de que o caminho seria esse e não qualquer outro. Nesse sentido, Jacques 

(2004) levanta questões fundamentais para compreendermos os processos 

contemporâneos de “revitalização urbana” que, geralmente, têm sido feitos a partir 

de um receituário quase pronto e acabado, supostamente capaz de ser implantado 

em qualquer lugar. Como a cidade, entendida aqui como multiplicidade e 

heterogeneidade, pode ser sintetizada numa única imagem? Como a população 

aceita fazer parte desse processo ou decide apoiar a construção de uma única ideia 

de cidade, invisibilizando a multiplicidade de elementos constituintes do espaço e 

dinâmica urbana? 

Para o sucesso da implantação de um plano estratégico, como o Plano 1012, 

é preciso que se criem as condições para obter o apoio da população. Nesse 

sentido, é necessário haver consenso em torno do que se está propondo, ou seja, “o 

plano estratégico supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem 

brechas, em torno do projeto” (VAINER, 2012, p. 91). Esta unificação seria possível 

com a construção de uma situação em que houvesse uma consciência de crise e, 

portanto, a necessidade de agir para superá-la. No caso de Amsterdã e do plano em 

questão, a estratégia discursiva da necessidade de intervenção na área central está 

baseada no entendimento de que o crime se apoderou desse espaço e que a cidade 

não poderia mais admitir tal situação, o que requeria esforços de todos para superar 

esse problema.  

Além de usar um discurso de que o plano buscaria erradicar a criminalidade 

na área, com grande ênfase no tráfico de mulheres, a necessidade de unidade 

apareceu já no nome da proposta: Coalition Project 1012. A palavra coalizão denota 
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uma aliança entre diferentes atores ou grupos em prol de um objetivo comum.33 Ao 

utilizar o tráfico de mulheres para fins de prostituição como principal razão para 

realizar intervenções no centro e fazer uso da mídia para disseminar isto para a 

população, a municipalidade buscou o apoio popular. Gusfield (1981) explica que as 

ideias e entendimentos sobre os problemas públicos tem tanto uma dimensão 

cognitiva quanto uma moral. A primeira diz respeito ao conhecimento empírico e 

teórico sobre uma questão, já a “o lado moral é o que possibilita que a situação seja 

vista como dolorosa, ignóbil, imoral. É o que faz a alteração ou a erradicação 

desejável ou a continuação valiosa” (GUSFIELD, 1981, p. 9, tradução livre). 

Portanto, o pânico moral em torno da prostituição foi construído como uma 

estratégia de convencimento de que a situação seria inaceitável, desse modo o 

plano seria não só necessário, mas também desejável.   

Com a percepção de uma situação de crise e de problemas agudos, 

sobretudo por tratar-se de prostituição – algo que é bastante delicado mesmo na 

Holanda –, o projeto ganhou certa aprovação popular, uma vez que se dizia 

pretender recuperar uma importante área e devolvê-la aos moradores. O discurso de 

que as prostitutas eram vítimas de um sistema perverso, que trabalhavam contra sua 

vontade e eram exploradas, uma vez disseminado, mudou radicalmente a percepção 

das pessoas sobre essa atividade. Segundo Janekke, a percepção atual é bastante 

distinta daquela dos anos 1990.  

 

— Em geral, todo mundo era positivo, eu era muito aberta, eu 
aparecia na televisão, eu estava na mídia e todo mundo era tipo "Oh, 
Deus! Bem, isso é... Bem, isso é interessante!". Então, senti a 
mudança: as pessoas estavam dizendo "Oh, mas você é uma 
vítima? Você tem um cafetão? Você está bem?" Assim que eu 
contava as pessoas começavam a ter uma cara de preocupação. Eu 
sinto particularmente como eles reagem de uma maneira diferente. 
Não é "Oh! Está tudo bem! Oh, legal! Oh, conte-me, isso é tão 
interessante!" Não é mais assim, todo mundo sofreu uma lavagem 
cerebral pela mídia (Janekke, entrevista, 04/07/2018, tradução livre). 

 

                                                 
33

 Cf: Dicionário Michaelis: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/coaliz%C3%A3o/>..Acesso em: 15 mar. 2018. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/coalizão/
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/coalizão/
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Se outrora a experiência de Janekke parecia interessante aos outros, com a 

disseminação desse discurso de que as prostitutas são vítimas, como história única, 

as pessoas passaram a preocupar-se com a suposta situação delas. Como Joyce 

Outshoor (2012) afirmou, não há dados exatos e confiáveis sobre o número de 

prostitutas, tampouco de possíveis vítimas de tráfico ou exploração. Isto foi 

verificado por uma avaliação do Plano 1012, feita pelo Tribunal de Contas 

Metropolitano de Amsterdã (Rekenkamer Metropool Amsterdam). Em entrevista, o 

coordenador do estudo, Jurriaan Kooij, corroborou a assetiva de Outshoorn (2012) 

ao afirmar que:  

 

— [...] quando você fala com as pessoas e pergunta "você acha que 
ainda existe tráfico de pessoas no Red Light District?", 

especialmente nos bordéis, as pessoas iriam... há variações: há 
pessoas que dizem "quase nenhum"; você fala com as pessoas, 
muitas vezes trabalhadoras do sexo, elas dizem "ah, 5%, talvez"; e 
há pessoas que são mais parecidas com esse promotor público que 
diriam "cerca de 70%". Bem, você tem uma taxa de 5% a 70% e 
também há pessoas neste intervalo, então ninguém realmente sabe. 
E foi a mesma situação no início.  

[...] 

Então, achamos que ocorre regularmente, mas não sabemos se é 
5% ou 70%. Quer dizer, nem sabemos quantas profissionais do sexo 
existem na área, a cidade não sabe, ninguém realmente sabe, são 
apenas estimativas. Ninguém sabe (Jurriaan Koij, entrevista, 
24/07/2018, tradução livre). 

 

Se os dados utilizados pelo município para justificar a intervenção afirmam 

que a taxa de mulheres traficadas seria algo em torno de de 5% a 70%, isto significa 

dizer que, precisamente, não se tinha conhecimento da real magnitude disso.  

Mesmo atualmente não há dados precisos sobre essa questão, o que é também 

afirmado por Carolien, uma das profissionais que trabalham no P&G 292,34 voltado 

                                                 
34

 O P&G 292 é uma instituição criada em 2008, após o debate iniciado por Karina Schaapman, 
voltada para o atendimento de trabalhadores/as sexuais no que tange à saúde sexual. Além disso, o 
P&G 292 é um lugar onde essas pessoas podem obter informações sobre seus direitos e deveres 
enquanto trabalhadores sexuais. Essa é uma instituição importante e bastante utilizada pelas 
trabalharoras sexuais, mantendo relação direta com instituições que advogam pelos direitos dessas 
trabalhadoras, como o PROUD. Ademais, para obter atendimento a trabalhadora não precisa 
apresentar seus documentos, basta informar um nome, que não precisa ser seu nome verdadeiro. 
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exclusivamente para o atendimento de trabalhadores/as sexuais, pois, segundo ela 

“[...] você nunca tem dados concretos sobre quantas pessoas estavam se 

aproveitando nem antes e nem agora, porque essa é uma grey area” (Carolien, 

entrevista, 26/03/2018, tradução livre). Se não havia dados confiáveis sobre isso 

antes, essa imprecisão não mudou com a implementação do Plano 1012, que 

promoveu a redução da quantidade de postos de trabalho no setor licenciado no 

Red Light District. Além de questionável, se a intenção era realmente combater o 

tráfico de mulheres, veremos que essa medida também atendia a outros interesses.  

Apesar do esforço dos responsáveis pelo Plano 1012 em apresentar o 

combate à criminalidade como discurso de verdade, houve críticas ao plano e nem 

todos se convenceram de que esse era o real ou único objetivo da proposta. Para 

Sander, morador da área e proprietário de uma loja de chocolates inaugurada 

recentemente no bojo do Plano 1012, considerando a importância da área e a 

situação imobiliária em Amsterdã, havia outros interesses em jogo.  

 

— Eles começaram esse projeto dizendo “nós queremos melhorar a 
situação das trabalhadoras sexuais” e é por isso que aceitamos esse 
projeto, mas eu não sei se é 100% sincero que essa era a única 
razão. Eu acho que isso foi, é claro, um motivo muito grande, os 
social-democratas querem o melhor para todos, mas talvez a 
especulação imobiliária também seja um motivo (Sander, entrevista, 
16/01/2018, tradução livre). 

 

Sander acrescenta que o plano teve reações contrárias por parte da mídia, 

que afirmava que ele mudaria uma área importante para a própria definição de 

Amsterdã, mas também houve apoio de parte da população local. De acordo com 

Willem, o processo de elaboração e implementação do plano se deu de forma 

participativa, com a realização de inúmeras reuniões para discutir com a população 

os problemas e as proposições necessárias para equacioná-los.  

 

                                                                                                                                                         
Isto é fundamental, sobretudo para aquelas que estão ilegais no país ou não possuem o registro 
profissional na Câmara do Comércio. O website do P&G292 está disponível em: 
<https://www.pg292.nl/>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

https://www.pg292.nl/
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— Houve grandes reuniões com stakeholders, moradores e outras 
pessoas sobre isso, mas também foi uma coisa muito planejada. 
Então, sim, houve reuniões, sim, houve envolvimento em termos de 
conversas, etc., mas, em grande parte, as grandes decisões sobre 
intervenções, como menos vitrines de prostituição, menos coffee 
shops etc... essas decisões foram tomadas principalmente 

politicamente. Há também questões que são um pouco difíceis de 
discutir abertamente, de conversar abertamente com todos os tipos 
de stakeholders com relação à diminuição das propriedades ou do 
trabalho das pessoas... é muito complicado. [...] Se eu moro lá e você 
é dono de um bordel, é difícil dizer em sua frente que eu quero que 
você saia, também por causa de algumas reputações etc., é difícil ter 
uma conversa realmente aberta sobre todas essas questões (Willem, 
entrevista, 04/01/2018, tradução livre). 

 

Como afirma Willem, as principais e mais importantes decisões não foram 

postas em discussão com os interessados, sobretudo aqueles que seriam afetados 

pelas mudanças na área, ou seja, as prostitutas e os donos de bordéis. A exclusão 

dessas pessoas significa “[...] isolar certos grupos e/ou cidadãos de um debate 

prospectivo e crítico, conduzindo à destruição da cidade enquanto espaço da política 

e da construção da cidadania” (SILVA, 2008, p. 69). A exclusão desses grupos 

buscou a construção de um consenso em torno da implantação do Plano 1012, pois, 

como afirma Ariadne Moraes Silva: 

 

Na verdade, o consenso, como se vê em alguns casos, é montado 
através de uma série de manobras que privilegiam alguns setores, 
muitas vezes ditado pelo poder público e empresários, como se 
esses grupos representassem toda a estrutura de uma sociedade. 
Afinal de contas, a cidade não é uma empresa? Portanto ela tem que 
ter as suas garantias (SILVA, 2008, p. 84). 

 

Portanto, o Plano 1012 revela-se um plano autoritário, cujas decisões foram 

tomadas pelos gestores urbanos e alguns setores, conforme determinados 

interesses políticos e econômicos. Dessa maneira, a participação da população nas 

discussões funcionou como uma ferramenta de legitimação.  Se as principais 

decisões, aquelas que mais afetariam as prostitutas, foram tomadas politicamente (e 

também economicamente) e fora do ambiente de discussão social, o plano em 
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questão deixou evidente a intenção de privilegiar os setores econômicos ávidos para 

investirem no bairro, como veremos adiante.  

 

3.2 A operação de limpeza do Red Light District 

 

A publicação intitulada “Heart of Amsterdam: future perspectives 1012” 

(AMSTERDAM, 2008), foi disponibilizada pelo município com o intuito de informar a 

população a respeito do Plano 1012 e das mudanças pretendidas para o centro. 

Porém, antes de abordar os problemas alegados, a prefeitura primeiramente 

reconheceu a importância do centro para a cidade, mas, sobretudo, para a imagem 

que é propagada a respeito de Amsterdã. De acordo com o plano, “é o centro da 

cidade, junto com o Red Light District, que dá a Amsterdã a imagem de uma cidade 

tolerante, contrária e liberal. Liberdade acima de tudo!” (AMSTERDAM, 2008, s.p., 

tradução livre). 

O Red Light District aparece, inegavelmente, como um elemento importante 

para a imagem da cidade, sendo fundamental para Amsterdã no mercado 

internacional de turismo e para a atração de turistas que chegam à cidade ávidos 

para matar a curiosidade de ver as mulheres atrás das vitrines. Diferente do que 

argumentam Wonders e Michalowski (2001), Amsterdã admite oficialmente a 

importância da prostituição e da indústria do sexo de modo geral como componentes 

relevantes na dinâmica urbana e na construção da imagem da cidade como 

tolerante, progressista e liberal. Contudo, as ações propostas pelo Plano 1012 para 

esse setor não são das mais amistosas, uma vez que as intervenções “[...] precisam 

seguir um modelo internacionalmente homogeneizador, imposto pelos financiadores 

multinacionais dos grandes projetos de revitalização urbana” (JACQUES, 2004, p. 

24). Vale ressaltar que red light districts em outros países também passaram por 

processos de “renovação urbana” que alteraram profundamente a geografia da 

prostituição (CHENG, 2016). Nesses casos são evidentes os interesses do capital 

privado, a atuação do poder público e os seus vultosos investimentos, mas também 

a mobilização do urbanismo como dispositivo para viabilizar os projetos almejados 

(PENA, 2019b).  
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De acordo com a prefeitura, o Plano 1012 pretendia melhorar as condições da 

área central, que é de suma importância para o turismo. Reconhecendo a 

importância dessa área, a publicação “Heart of Amsterdam” (AMSTERDAM, 2008) 

afirma que ela deve ser atrativa para moradores, visitantes e empreendedores, além 

de ser capaz de impressionar os visitantes, já que, como diz, é um dos centros 

urbanos mais entusiasmantes, variados e interessantes da Europa. Isto é ratificado 

por Jozef, funcionário da prefeitura de Amsterdã que esteve envolvido na 

implementação do plano. Segundo ele, o plano foi lançado para melhorar a área 

para os moradores, muitos dos quais residem na área desde os anos 1970 e 1980, 

quando houve um processo significativo de ocupações (squatting) em prédios 

ociosos, como vimos anteriormente.  

 

— Se eles não estivessem lá o município não teria começado todo 
esse projeto. [...] Se eles tivessem saído naquela época não haveria 
Projeto 1012. É principalmente por causa dos moradores e, é claro, 
os turistas estavam vindo aqui e estávamos observando esta 
vizinhança, então havia também uma razão econômica para ficarmos 
de olho na vizinhança (Jozef, entrevista, 28/12/2017, tradução livre). 

 

Nessa perspectiva, o primeiro objetivo que aparece na publicação 

mencionada acima é: “simultaneamente, dar início a melhorias na qualidade e 

aprimorar a área turística de Amsterdã” (AMSTERDAM, 2008, s.p). Dessa forma, os 

interesses econômicos parecem muito mais relevantes do que o combate à 

criminalidade. Segundo a publicação, o plano tem 5 objetivos, dentre os quais o 

combate à criminalidade e a melhoria da qualidade da imagem do centro.  

 

Em resumo, temos cinco objetivos concretos: 

1. Queremos desmontar a infraestrutura criminal. 

2. Queremos reduzir o número de empresas sujeitas a influências 
criminais. 

3. Queremos acabar com a negligência e a decadência do centro e 
reverter isso. 

4. Queremos restaurar o equilíbrio para os negócios da área. 
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5. Queremos obter uma imagem diversificada e de alta qualidade 
para a cidade (AMSTERDAM, 2008, s.p, tradução livre). 

 

Apesar de o alto nível de criminalidade ser apresentado como principal 

motivação para realizar intervenções, apenas dois dos cinco objetivos se relacionam 

com essa questão. Os outros três objetivos dizem respeito à intenção do governo 

local de melhorar as condições da área em termos de negócios e de sua imagem. A 

motivação econômica do plano aparece de forma evidente na descrição da visão 

para o futuro do centro da cidade, especificamente na área entre Damrak e Rokin: 

“nossa intenção para a imagem nessa área é transformá-la num centro internacional 

de varejo. Haverá hotéis e lojas de excelência que oferecem produtos de alta 

qualidade” (AMSTERDAM, 2008, s.p, tradução livre). Busca-se a implantação de 

empreendimentos de alto padrão e serviços exclusivos para um público abastado, 

assim “quem procura qualidade terá suas necessidades atendidas com produtos 

exclusivos de moda, mídia e estilo de vida” (AMSTERDAM, 2008, s.p, tradução 

livre). As propostas focam em serviços de maior qualidade em relação aos 

existentes, o que, consequentemente, significa priorizar uma clientela com maior 

poder aquisitivo. Isto é também evidente em relação ao Red Light District, pois, 

segundo o plano, “a seleção de lojas, empresas, hotéis, restaurantes e cafés deve 

ser de melhor qualidade e mais variada do que é hoje” (AMSTERDAM, 2008, s.p., 

tradução livre). Assim sendo, em vez de apontar as medidas como solução para o 

principal problema alegado, a preocupação e a ênfase maiores estão na melhoria da 

qualidade dos serviços do bairro, visando resultados em termos econômicos e 

socioculturais (ZUCKERWISE, 2016).  

Apesar de pretender uma mudança significativa na dinâmica do centro, 

alegando problemas em determinados setores, a prefeitura reconheceu a 

importância da prostituição e a forma como ela se organiza nessa área, algo que, 

associado a outros elementos – como os coffeeshops –, é, como dissemos, 

importante para a imagem de Amsterdã enquanto uma cidade liberal e progressista. 

Nesse sentido, não se pretendia eliminar completamente a prostituição da área, mas 

buscar um equilíbrio entre distintos tipos de estabelecimentos, aumentando a 

diversidade no local. Devido à sua configuração espacial com ruas estreitas e a rede 

de canais, o Red Light District é descrito como uma área cuja atmosfera é 
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acolhedora (AMSTERDAM, 2008). Ao mesmo tempo, afirma-se que, com as 

mudanças e os novos estabelecimentos pretendidos – como cafés, galerias, museus 

e lojas –, a área teria também um clima mais aventureiro ao longo do dia para os 

visitantes. Esses novos estabelecimentos substituem aqueles que têm sido 

fechados, ou seja, vitrines, coffeeshops, cinemas pornôs, teatros de sexo ao vivo 

etc. 

 

Em nossa opinião, o red-light district deveria manter a combinação 
de edifícios residenciais e de escritórios com a vida noturna; uma 
mistura de chic e shady. A prostituição que é tão característica dessa 
área permanecerá em parte, mas sem o crime que está presente 
demais no momento (AMSTERDAM, 2008, s.p., tradução livre). 

 

A combinação chic & shady parece resumir as intenções do plano. Ao mesmo 

tempo em que se buscava atrair clientes com maior poder aquisitivo, a partir da 

implantação de comércio e serviços de maior qualidade, seria possível aproveitar o 

lado mais instigante que caracteriza o De Wallen: a prostituição, porém em 

quantidade reduzida. O fechamento das vitrines foi considerado pela prefeitura a 

solução para o problema da criminalidade e do tráfico de mulheres para fins de 

prostituição, o que foi questionado por muitos, incluindo intelectuais, prostitutas e 

ativistas. Todavia, a permanência de parte das vitrines continuaria a provocar o 

fascínio dos turistas, embora a configuração espacial do bairro fosse alterada. Como 

afirmou Gabriela Leite (2006, p. 30), “prostitutas sempre estão em áreas a serem 

revitalizadas. Quando vem a revitalização, são as primeiras a serem expulsas.” Isto 

porque elas passam a ser consideradas indesejadas e incompatíveis com a nova 

paisagem almejada. Se, como afirma Vainer (2012), no planejamento estratégico a 

miséria passa a ser considerada um problema ambiental e paisagístico, no caso do 

Plano 1012, assim será reconfigurada a prostituição: uma mácula na paisagem do 

bairro e na imagem da própria cidade.  

Com as intervenções propostas, algumas áreas seriam destinadas ao 

comércio de luxo (Damrak-Rokin) e compras diárias (Warmoesstraat), outras áreas 

ao entretenimento noturno (Spuistraat), uma área para o passeio (Oudekerksplein), 

áreas teriam a concentração de vitrines, além de outras onde se propunha reverter a 
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decadência de importantes ruas que conectam as principais vias da área central. As 

mudanças pretendidas aconteceriam de três maneiras: instalação de projetos 

âncora, reconfiguração e melhoramento do espaço público e uma abordagem ao 

nível da rua (AMSTERDAM, 2008). Tais alterações mudariam também a maneira 

como os visitantes percorreriam a área, na medida em que focam em certas 

especializações e na mudança do perfil dos estabelecimentos aí localizados. 

Os projetos âncora se dariam em nove áreas do centro, incluindo a Chinatown 

– como é conhecida a rua Zeedijk –, a Oudekersplein, os hotéis Victoria Hotel e o 

Grand Hotel Krasnapolsky etc. (Figura 3.2). De acordo com Willem, as intervenções 

não foram todas realizadas pela prefeitura, como no caso dos hotéis que são 

propriedades particulares. Nesse sentido, ele afirma que muitos investiram na área e 

realizaram projetos que já estavam previstos, mas que foram, então, impulsionados 

pelo Plano 1012. 

 

— É claro que a cidade investiu de todos os modos, principalmente 
na renovação do espaço público, mas os 10 projetos âncora dos 
quais eu estava falando eram principalmente projetos privados, então 
grandes empreendimentos hoteleiros, a universidade que não é 
totalmente privada, mas que não pertence ao município, grandes 
lojas etc. Então, já havia ideias para esses planos e eles só foram 
ajudados e impulsionados pelo projeto. Portanto, há muitos 
empreendimentos imobiliários em andamento, mas você vê, talvez 
em grande escala, mas especialmente no Red Light District você vê 
que o projeto deu espaço para novos empreendedores iniciarem 
seus negócios e alguns cresceram lá e foram para outros lugares e, 
então, nunca pararam (Willem, entrevista, 04/01/2018, tradução 
livre).
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Figura 3.2: Projetos âncora do Plano 1012 

 

Fonte: Amsterdam, 2008 
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Manuel Aalbers (2016) acrescenta que o Plano 1012 foi anunciado para a 

população na Dam Square, principal praça, centro histórico e simbólico da cidade, 

localizada nas proximidades do Red Light District. O autor chama atenção para o 

fato de a apresentação do projeto não ter ocorrido na própria prefeitura, mas no 

luxuoso Grand Hotel Krasnapolsky, situado na referida praça (Figura 3.3). Este hotel 

é um dos parceiros do projeto e reservou a quantia de 120 milhões de euros para 

investir na área da intervenção. De acordo com Willem, o setor privado já tinha 

planos de investir na área antes da realização do Plano 1012, porém a 

implementação deste pela municipalidade forneceu a situação adequada para que 

as empresas privadas pudessem efetivar seus projetos. Isto quer dizer que o setor 

privado foi diretamente beneficiado pelos investimentos públicos, como tem 

acontecido em outras cidades (MOURAD E FIGUEIREDO, 2012). 

 

Figura 3.3: Grand Hotel Krasnapolsky 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 
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Embora as intervenções no Red Light District sejam bastante peculiares em 

razão de, entre outras coisas, ser esta área responsável pela atração de visitantes 

no contexto global e pela própria imagem da cidade, outras cidades têm 

experimentado processos semelhantes. A análise de projetos de “renovação urbana” 

nas cidades de Hong Kong, Taipei, Montreal, Antuérpia, além de Amsterdã, mostra 

que em todas elas o red light district localizava-se na área central, tendo sofrido 

retração ou mesmo deslocamento para outra área devido à atenção e aos interesses 

diversos que se voltaram para o centro. Isto se deu com a participação do capital 

privado, mas também com grande participação das administrações municipais tanto 

pela injeção de dinheiro público quanto pela mobilização do urbanismo como 

dispositivo para viabilizar as renovações urbanas pretendidas. Além de evidenciar a 

estreita relação entre a geografia da prostituição, a morfologia e a dinâmica das 

cidades, as análises apontam para um processo em comum: a expulsão das 

trabalhadoras sexuais das zonas tradicionais de prostituição e o apagamento de sua 

existência via projetos de renovação, tendo como foco os interesses do capital 

privado (CHENG, 2016; CHANG, 2016; SABAT; 2016; LOOPMANS, 2016; PENA 

2019b; HAINE, 2006). 

 

3.3 Resultados e mudanças no Red Light District 

 

De acordo com o relatório da avaliação do Plano 1012 feita pelo Tribunal 

Metropolitano de Amsterdã (Rekenkamer Metropool Amsterdam) (AMSTERDAM, 

2018), antes da implementação do Plano 1012, em 2007, havia no Red Light District 

470 vitrines espalhadas pela área. Entre 2007 e 2008 houve o fechamento de 68 

vitrines, sendo a maior quantidade de fechamentos verificada em um único ano ao 

longo do processo de intervenções na vizinhança. Apenas o empresário Charles 

Geerts vendeu no fim de 2007 seus 20 prédios onde 50 vitrines foram fechadas, ou 

seja, mais da metade das que foram encerradas naquele tempo (AALBERS, 2016). 

Foram fechados também 26 coffeeshops, além de sexshops, lojas de souvenir, 

casas de massagem, entre outros. Além de fechamentos, houve a mudança de área 



 

 

142 
 

 
 

de alguns bordéis, os quais foram transferidos principalmente para a rua Oudezijds 

Achterburgwal. De acordo com o estudo, existem atualmente 358 vitrines, tendo sido 

fechadas um total de 112 entre 2007 e 2018. Nos edifícios que abrigavam as vitrines 

foram instalados 34 novos empreendimentos, entre eles 1 loja de doces, 2 cafés, 1 

restaurante, 9 lojas, 11 residências, 1 estabelecimento turístico, 5 empresas de 

prestação de serviços, além de outros usos. Já os coffeeshops foram substituídos 

por 48 novos negócios, sendo que 12 deles são locais de fast food, 5 são lojas de 

doces, 5 são cafés etc. (AMSTERDAM, 2018). 

O fechamento desses negócios foi possível principalmente pela aplicação da 

Lei de Promoção da Avaliação de Integridade pela Administração Pública 

(Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), conhecida como 

Lei Bibob. A lei está em vigor desde 2003, permitindo ao município negar licenças e 

fechar empreendimentos caso seja detectada ligação com atividades ilegais. Esse 

instrumento foi usado para avaliar as licenças de bares, restaurantes, coffeeshops, 

bordéis e permissão de uso de grandes prédios, porém não se inserem neste último 

grupo os hotéis, por exemplo. Segundo Willem, a prefeitura precisa provar que o 

negócio tem ligação com atividade criminosa.    

 

— O projeto começou com: “ok, tem infraestrutura criminosa”, 
funcionamento normal e todo tipo de conexões, e a Lei Bibob foi uma 
das ferramentas para tentar evitar que isso se misturasse, permitindo 
que o município não desse licença caso houvesse dinheiro ilegal ou 
atividades criminosas envolvidas na solicitação de licença. Então, 
isso torna possível, ou mais fácil, negar uma licença porque antes 
era tipo, ok, se eu tenho um prédio e eu quero mudar a função dele, 
você poderia apenas verificar as regras específicas para “ok, é 
seguro, etc. a função é autorizada”, mas agora você também pode 
dizer: “não, porque ao fazer isso você agrega valor ou possibilita ou é 
provável que você permita atividades criminosas.” Então, é mais... há 
uma ferramenta extra para evitar uma conexão entre o 
funcionamento e a porta dos fundos, as atividades criminosas 
(Willem, entrevista, 04/01/2018, tradução livre). 

 

Questionado sobre certa subjetividade aparente nesse procedimento, ele 

acrescentou: 
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— Sim, eu acho que é a maneira que eu digo, porque eu explico de 
uma forma muito simples, mas é claro que você precisa ter provas e 
conexões concretas ou convicções ou coisas assim. Então, você não 
pode dizer: “hum, eu não vou com a sua cara, você não recebe uma 
licença”, então você precisa ter argumentos. Por exemplo, tem um 
caso em que uma pessoa recebeu um empréstimo de alguém que foi 
condenado por lavagem de dinheiro, então é muito provável que 
essa atividade criminosa esteja envolvida nesse dinheiro, que é 
trazido de volta para a área. Então, suas licenças foram negadas por 
causa da conexão entre ele e... da conexão financeira entre ele e 
essa outra pessoa que foi condenada (Willem, entrevista, 
04/01/2018, tradução livre). 

 

A transparência desse processo com a demonstração de provas é 

questionada por Sebastian, morador há 30 anos e proprietário de uma sexshop em 

funcionamento há pouco mais de 20 anos numa das principais ruas do Red Light 

District, que afirma que a prefeitura agiu com autoritarismo e que, por um lado, a lei 

é bastante rígida, ou seja, qualquer mínima irregularidade poderia levar ao 

fechamento do estabelecimento. Isto não quer dizer que o empreendimento 

estivesse envolvido em qualquer atividade criminosa, porém qualquer falha era 

usada para lograr êxito no seu fechamento e sua posterior substituição. Por outro 

lado, para ele, a prefeitura não deixou explícitos os critérios para considerar uma 

atividade como ilegal, dizendo apenas que determinada empresa teria potencial de 

envolver-se em atividades ilegais no futuro. 

A prefeitura defendeu o fechamento das vitrines de prostituição como uma 

maneira de combater o tráfico de mulheres, contudo desconsiderou a complexidade 

que envolve esta questão. Em entrevista, Carolien afirmou que não houve qualquer 

suporte da municipalidade para as prostitutas que perderam suas vitrines. Ela 

afirmou que, apesar de a equipe do P&G 292 ter contactado as prostitutas antes das 

vitrines terem sido fechadas a fim de oferecer algum suporte, elas recusavam tal 

ajuda e informavam que resolveriam seu problema por conta própria. Se a intenção 

era combater o tráfico de mulheres e livrá-las das mãos de supostos criminosos, o 

que o plano fez foi aumentar a desconfiança delas em relação às autoridades 

públicas e dificultar uma aproximação com essas mulheres. Como elas confiariam 

em quem estava retitrando-lhes seu local de trabalho? Que confiança haveria 
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quando elas estavam sendo expulsas do bairro sem terem sequer sido ouvidas e 

suas opiniões consideradas de algum modo? Além disso, não há diálogo por parte 

da municipalidade com grupos e movimentos sociais que trabalham em defesa dos 

direitos das trabalhadoras sexuais. O fechamento das vitrines efetivamente 

representa uma diminuição no número de locais de trabalho para as profissionais do 

sexo, sobretudo à noite quando as vitrines costumam ficar ocupadas. É preciso 

destacar que durante o dia muitas vitrines ficam vazias, sobretudo pela manhã e 

início da tarde. Contudo, à noite, quando também o movimento de turistas é mais 

intenso, há um número maior de prostitutas em seus locais de trabalho e quase não 

se vê vitrines vazias.   

Apesar do fechamento de todos esses estabelecimentos e sua concentração 

em algumas ruas, ainda restam algumas vitrines em locais onde a intenção era seu 

fechamento, como no caso da Oudekerksplein (ou praça da igreja antiga, em 

tradução livre). Esta é uma área muito importante e a igreja que lhe dá nome, Oude 

Kerk (Igreja Antiga), é uma das mais importantes edificações do centro histórico, 

sendo considerada uma das pérolas do Red Light District. Então, a presença de 

bordéis não se alinhava com os planos da prefeitura para esse local.  

 

A Oudekerksplein com a Igreja Antiga é uma das pérolas do red-light 
district. No entanto, a praça da igreja em si perdeu um pouco de seu 
brilho e pretendemos melhorar isso. As vitrines das prostitutas não 
serão mais bem-vindas. Elas serão substituídas por atividades 
tradicionais, como artes e artesanato, além de lojas, hotéis e 
restaurantes, com a Igreja Antiga presente no meio como um tesouro 
em termos de patrimônio cultural. A reformulação e melhoria do 
espaço público farão com que a praça e as ruas em seu entorno se 
tornem um local agradável para passar o tempo (AMSTERDAM, 
2008, s.p., tradução livre e grifo nosso). 

 

Ao explicitar que se deseja para OudeKersplein e seu entorno 

empreendimentos como lojas, hotéis e restaurantes e afirmar que prostitutas não 

serão mais bem-vindas, o argumento que justificaria o plano torna-se ainda mais 

frágil. A prefeitura buscou concentrar a prostituição na rua Oudezijds Achterburgwal, 
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onde se localiza um dos principais canais do De Wallen, e manter as demais áreas 

livres de prostituição. Contudo, tal objetivo não foi completamente efetivado, pois a 

municipalidade ainda não conseguiu fechar vitrines no entorno da própria 

OudeKerksplein e nas ruas Oudezijds Voorburgwal e Geldersekade. Jozef informa 

que esses bordéis só permaneceram porque não foi encontrado nada ilegal em seu 

funcionamento. 

 

— Quando eu cresci, e eu cresci aqui no centro da cidade, a 
Geldersekade era cheia de bordéis, mas todos foram fechados por 
causa do projeto [...]. Há um prédio restante, um prédio restante.  

 

(Por que?) 

 

— Porque não achamos nada errado acontecendo nesse prédio, 
então você não pode, tipo, você não pode tomar o prédio se o dono 
não tem nada errado. Então, essa também é a razão por que você 
ainda vê algumas das red lights na praça da Igreja Antiga. São todas 
de famílias holandesas e, até onde sabemos, elas não estão fazendo 
nada errado (Jozef, entrevista, 28/12/2017, tradução livre). 

 

Embora argumente que o plano pretendia combater a criminalidade, é 

evidente a tentativa de concentrar as vitrines em determinada área e transformar 

algumas outras em ambientes mais “aprazíveis”. Não deve ser por acaso que todos 

os estabelecimentos considerados envolvidos com atividades ilegais estivessem 

exatamente nas áreas onde a prefeitura pretendia estimular outros usos e promover 

melhorias. Vale ressaltar que outras 12 vitrines no entorno da Oudekerksplein ainda 

sofrem ameaça de fechamento. Várias dessas vitrines estão na rua Trompettersteeg 

(Figura 3.4), o beco mais estreito de Amsterdã, que não parece tão interessante para 

outros tipos de estabelecimento pelo limitado espaço para os passantes e, 

consequentemente, a pouca visibilidade que teriam.  
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Figura 3.4: Beco Trompettersteeg e protesto contra o fechamento de vitrines 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

À esquerda da Figura 3.4 vemos o beco Trompettersteeg e à direita um 

panfleto de protesto em uma vitrine nas proximidades desta rua que diz: “Van der 

Laan,35 você tira meu trabalho! Pare de fechar nossas vitrines”. Segundo Carolien, 

não há informações sobre o paradeiro das prostitutas que perderam suas vitrines. 

Segundo ela, algumas conseguiram alugar outras vitrines, outras foram para outras 

cidades ou migraram para a prostituição online, enfim não se sabe precisamente o 

que aconteceu com essas mulheres. Segundo Cláudia, ativista trans e ex-prostituta, 

muitas migraram para o setor informal, atuando principalmente a partir de 

plataformas online, assunto que será discutido no Capítulo 4.  

                                                 
35

 Eberhard Edzard van der Laan foi prefeito de Amsterdã de 2010 até o seu falecimento, em 2017. 
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Já próximo ao fim da implementação do Plano 1012, foi realizado um grande 

protesto em 09 de abril de 2015 contra o fechamento das vitrines (Figura 3.5). 

Centenas de trabalhadoras sexuais saíram às ruas denunciando a perda dos locais 

de trabalho e questionando ao então prefeito Eberhard Edzard van der Laan sobre o 

destino daquelas que não teriam onde trabalhar. Apesar de não terem sido ouvidas 

quando da elaboração do Plano 1012, isto não significa que as trabalhadoras 

sexuais aceitaram passivamente a redução do número de vitrines.  Desde 2014 a 

prostituta e ativista Felicia Anna tem relatado em seu blog “Behind The Red Light 

District”36 o que tem sido feito no Red Light District em termos de intervenções e 

políticas públicas, mas também no que tange ao debate público de questões 

vinculadas ao trabalho sexual no país. Como resposta às reivindicações, o prefeito 

resolveu apoiar a abertura de um bordel autogerido por trabalhadoras sexuais 

chamado My Red Light. Localizado no principal canal do bairro, o referido bordel 

está em operação desde 2017 (VAN DER ZEE, 2017).  

Se em 2015 o prefeito Eberhard Edzard van der Laan foi confrontado pelas 

prostitutas, em 2017 ele mesmo condecorou a ex-prostituta e ativista Mariska Majoor 

com o título de cavaleira da Ordem Real de Orange-Nassau (PROUD NEWS, 2017). 

Esta honraria é concedida a pessoas que tenham prestado relevantes serviços à 

sociedade, ao Estado ou à Casa Real holandesa.37 Esse reconhecimento pelos 20 

anos de ativismo de Mariska Majoor pelos direitos das trabalhadoras sexuais é um 

evento marcante, pois reitera a importância da garantia de direitos a esse grupo de 

trabalhadoras. Entre esses direitos está a salvaguarda dos seus locais de trabalho 

que, naquele momento, já haviam sido reduzidos significativamente em virtude do 

fechamento das vitrines no bojo do Plano 1012.  

 

 

 

                                                 
36

 O blog Behind the Red Light District está disónível em:  
<http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com/>. Acesso em:  15 out 2017. 

37
 Cf.: Condecorações Pessoais da Casa Real da Holanda. Disponível em: <https://www.royal-

house.nl/topics/decorations-and-honours/personal-decorations>. Acesso em: 27 fev. 2020.  

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com/
https://www.royal-house.nl/topics/decorations-and-honours/personal-decorations
https://www.royal-house.nl/topics/decorations-and-honours/personal-decorations
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Figura 3.5: Protesto contra o fechamento de vitrines 

 

Fonte: Felicia Anna, 2015 

 

O fechamento das vitrines e sua substituição por outros negócios obviamente 

provocaram mudanças na dinâmica da área, mas não apenas para a indústria do 

sexo. Embora as novas possibilidades para a abertura de estabelecimentos 

comerciais, devido à disponibilização de novos espaços, seja interessante para 

empreendedores, as alterações na dinâmica da área têm afetado a vida dos 

moradores, o quais reclamam do grande número de turistas na vizinhança. 

 

Portanto, é lógico que os moradores do Red Light District estão 
reclamando da superlotação e dos turistas, pois esse é o resultado 
da redução do tamanho do Red Light District em 40% e da 
concentração de tudo no canal principal. Também para profissionais 
do sexo os resultados são desastrosos, não apenas porque muitas 
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perderam um local para trabalhar legalmente e, portanto, foram 
forçadas à prostituição ilegal para sobreviverem. Mas também para 
as trabalhadoras sexuais remanescentes que viram seus negócios 
decaírem, já que o crescente turismo não tem significado mais 
clientes, mas apenas mais pessoas que vêm dar uma olhada, 
transformando-as em uma atração turística mais do que antes 
(FELICIA ANNA, 12/01/2018, tradução livre). 

 

Como explica Felicia Anna, prostituta e ativista, além das consequências para 

as trabalhadoras sexuais que perderão seus locais de trabalho, o fechamento das 

vitrines pode significar ainda maior concentração de turistas no principal canal 

(Oudezijds Achterburgwal), área que já apresenta um número significativo de turistas 

em determinados momentos do dia (Figuras 3.6 e 3.7). Segundo reportagem do site 

de notícias Het Parool, a Associação Comercial da Rua Oudezijds Achterburgwal 

(Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal – OVOA) realizou uma pesquisa 

e verificou que em 2017 esta rua foi visitada por 3,1milhões de pessoas. A pesquisa 

indicou que o dia mais cheio ao longo do ano foi 9 de setembro, quando essa rua 

teve 14.675 visitantes (HET PAROOL, 2018). 

Como foi dito, o elevado número de turistas tem sido uma reclamação dos 

moradores, mas também uma preocupação da própria prefeitura. Segundo Jozef, 

nessa área moram cerca de 8.500 pessoas, para as quais as ações do Plano 1012 

estariam focadas. Contudo, a substituição das várias vitrines por lojas e 

estabelecimentos voltados para o turismo contradiz essa afirmativa. Por um lado, 

Willem afirma que novos apartamentos têm sido disponibilizados a partir da 

reestruturação e renovação de prédios, mas, por outro lado, o plano tinha a clara 

intenção de atrair empreendimentos focados nos visitantes endinheirados, o que tem 

provocado a saída de comércios que atendiam às necessidades dos residentes.  
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Figura 3.6: Turistas passeando pelo Red Light District 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

Figura 3.7: Turistas no Red Light District à noite 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 
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Ao caminhar pelo Red Light District encontramos várias lojas de souvenir com 

símbolos de Amsterdã, incluindo aqueles que materializam a prostituição e as 

drogas, em uma infinidade de diferentes lembrancinhas como recordação da 

passagem pela cidade. Além dos diversos bares, cafés e restaurantes que se 

encontram na área, é bastante significativa a quantidade de lanchonetes que 

vendem fast food a preços mais baixos que estão espalhadas praticamente por 

todas as ruas. São também representativas as várias lojas de doces (nutella shops) 

e de queijo, já que na Holanda também são produzidos queijos de boa qualidade e 

prestígio. A existência massiva desse tipo de comércio contradiz a pretensa 

diversidade almejada pelo Plano 1012. Se antes a área seria pouco diversa pela 

existência demasiada de vitrines para prostituição e afins, o que percebemos hoje é 

que a área é superlotada de lojas e estabelecimentos que vendem serviços e 

produtos bastante similares com foco no mesmo público alvo, qual seja o visitante.  

Reconhecendo o problema do crescente número de negócios voltados para 

os turistas, no fim de 2017 a prefeitura resolveu começar a restringir seu 

crescimento, ou seja, não seria mais permitida a abertura de novos 

minissupermercados, restaurantes, lojas de souvenir, locais de fast food, hotéis etc. 

(COUZY, 2017; DUTCH NEWS, 2020b). Alguns tipos desses empreendimentos, 

que agora aparecem como problema, eram os carros-chefes do Plano 1012 quando 

de sua proposição. Apesar de reconhecer essa questão, a prefeitura parece não 

assumir sua responsabilidade a respeito das consequências das intervenções 

realizadas no Red Light District.  

O aumento do número de turistas e sua concentração também precisam ser 

discutidos no que tange à atividade da prostituição. Obviamente, é preciso que haja 

transeuntes na área para que as prostitutas possam atrair clientes. Contudo, um 

maior número de turistas não necessariamente significa um maior número de 

clientes, já que uma boa parte desses turistas não vai ao Red Light District buscar 

pelos serviços sexuais, mas para matar sua curiosidade sobre a mais famosa área 

de prostituição em vitrines do mundo. Trata-se de um certo fetichismo visual, isto é, 

muitos consomem a prostituição enquanto imagem, o que obviamente é proveitoso 

para a economia local.  
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Além de existirem outros atrativos na cidade e no próprio bairro, os esforços 

para atrair o “tipo certo de visitantes”, almejados ultimamente pelo município, 

significa uma intenção de mudança do perfil daqueles que vão ao Red Light District. 

Apesar disso, o bairro continua sendo um local de diversão, bebedeira e 

descontração para viajantes e entre amigos que escolhem essa área para 

comemorar aniversário, formatura ou despedida de solteiro, por exemplo (Figura 

3.8). O Red Light District constitui o que Sarah Feldman (1989) chamou de “núcleo 

lúdico”, ou seja, uma área onde se concentram estabelecimentos de entretenimento: 

bares, boates, casas de show, restaurantes, cafés etc., muitos quais foram 

impulsionados pelo Plano 1012. O bairro já se caracterizava pela oferta de 

entretenimento com a presença de cassinos, vitrines, cinemas pornôs, coffeeshops 

etc., mas o referido plano tentou buscou reposicionar o bairro com o fechamento de 

muitos desses negócios e a posterior abertura de outros mais alinhados à nova área 

que se delineava.   

Dada a sua importância, o bairro está na rota dos passeios de barcos que 

acontecem nos canais da cidade. Neles, além de passeois guiados, acontecem 

pequenas festas. Nos meses de verão, vê-se também que muitas pessoas 

aproveitam os canais para relaxar, conversar e aproveitar o sol (Figura 3.9). Nessa 

época, os bares se estendem até as calçadas e as ruas ficam tomadas de pessoas. 

Então, há uma mudança no uso do espaço público em relação ao período de 

inverno, quando as baixas temperaturas dificultam a permanência ao ar livre. 

Embora o número de vitrines e trabalhadoras sexuais na área tenha 

diminuído, ainda é possível andar pelas ruas e observá-las em seus postos de 

trabalho desempenhando sua performance para atrair clientes. Para Julie, uma ex-

prostituta e ativista pelos direitos das trabalhadoras sexuais, essa seria a razão pela 

qual a cidade mantém parte do Red Light District.  

 

— O Red Light District nunca vai voltar ao seu estado de glória 
original. Eu acho que ele provavelmente vai continuar a diminuir. Eu 
acho que a única razão pela qual ele não está completamente 
fechado é apenas porque a cidade ganha dinheiro com ele através 
do turismo. Eu penso que eles sabem que precisam do Red Light 
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District a fim de ter pessoas indo e vindo e comprando coisas.   
Então, para eles é um local de vendas e eu acho que é por isso que 
são tolerantes, mas acho que a opinião deles de verdade é que essa 
é uma profissão perigosa para mulheres e deveria ser fortemente, 
fortemente controlada se tem que existir (Julie, entrevista 
25/05/2018, tradução livre). 

 

Figura 3.8: Amigos festejam fantasiados no Red Light District 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

 

 



 

 

154 
 

 
 

Figura 3.9: Uso do espaço público em dias de sol 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 
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Entre todas as mudanças empreendidas, a busca por uma mudança no perfil 

dos empreendimentos e dos turistas teve grande importância. Apesar de muitas 

vitrines terem sido substituídas por outros tipos de atividades, uma caminhada pelas 

ruas do Red Light District revela que o número de turistas é grande, porém a 

presença abundante de lojas de fast food a preços baixos, em vez dos sofisticados 

restaurantes pretendidos, aponta para a permanência de um perfil de turistas que 

não é exatamente o que se buscava. É interessante também ressaltar que nas 

proximidades da área houve melhorias e reformas em lojas de grande porte, como a 

Primark. Esta é uma loja popular situada na Damrak que vive superlotada de turistas 

em virtude de seus produtos a preços baixos. Também houve opiniões positivas 

sobre a implementação do Plano 1012, sobretudo no que tange à segurança pública. 

Relatos de moradores, trabalhadores e frequentadores dão conta que hoje em dia a 

área está mais segura, com um índice menor de crimes, sobretudo de tráfico de 

drogas nas ruas. Além das mudanças já elencadas, a ronda policial é rotineira, além 

da existência de uma delegacia de polícia nos arredores. Ademais, a área é 

monitorada por câmeras que podem ser observadas em diversas ruas, inibindo a 

prática de ilícitos.  

Se, por um lado, alegou-se a necessidade de combater a criminalidade, por 

outro, ficou evidente o interesse em realizar uma higienização social, uma limpeza 

da área. Isto abriria espaço para investimentos em produtos e serviços de maior 

qualidade, voltados para um público mais abastado. A diversidade característica 

dessa área da cidade não se alinhava mais com a imagem que se pretendia para 

Amsterdã. Contudo, apesar de terem sido realizadas intervenções, melhorias e 

muitas vitrines e coffeeshops terem sido substituídos, a presença massiva de fast 

foods revela que talvez o plano não tenha sido exitoso em atrair restaurantes 

sofisticados. Além disso, o fechamento de vitrines e a concentração da prostituição 

no principal canal e em algumas outras ruas têm provocado a superlotação desses 

locais, gerando inconveniências para os residentes. Considerando o contexto atual, 

o Plano 1012 revela a ambição do município de se tornar ainda mais competitivo e 

atrair investimentos nacionais e internacionais, de modo que a configuração da 

prostituição era encarada como um empecilho aos objetivos almejados. Assim, a 
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“renovação urbana” do bairro mais simbólico de Amsterdã foi usada como dispositivo 

para projetá-la e reposicioná-la no mercado global de cidades. 

 

3.4 Além do plano – o marketing urbano  

 

“O Marketing é agora o instrumento de controle social, e forma a raça 
impudente de nossos senhores” (DELEUZE, 1992, p. 224). 

 

A cidade de Amsterdã possui sua própria “empresa” de marketing, a 

Amsterdam & Partners, 38 responsável por promovê-la dentro e fora do país. Trata-se 

de uma organização sem fins lucrativos, financiada com recursos públicos 

municipais e da iniciativa privada local. Cabe a essa instituição cuidar da imagem da 

cidade e desenvolver campanhas de publicidade para a atração de turistas e 

investidores. Foi ela a responsável pelo desenvolvimento de uma nova marca para 

Amsterdã no início dos anos 2000. Como vimos, o Plano 1012 tinha como um de 

seus principais objetivos melhorar a imagem da cidade, mas ele foi apenas uma 

peça numa engrenagem que começou a girar anos antes com a intenção de 

reposicionar Amsterdã no contexto internacional. Segundo Kavaratziz e Ashworth 

(2007), a cidade estava perdendo espaço entre as principais cidades europeias.  

Como vimos, a imagem de Amsterdã no contexto internacional está 

intimamente relacionada a uma ideia de liberalismo, ancorada sobretudo na 

tolerância às drogas e às vitrines de prostituição. Contudo, desde o começo dos 

anos 2000 tem havido um esforço no sentido de redirecionar o foco para outros 

aspectos da cidade. Isto começou antes do lançamento do Plano 1012 e continuou 

sendo feito após sua finalização, porém mudando-se as estratégias adotadas em 

distintos momentos. Kavaratziz e Ashworth (2007) explicam que em 2003 a 

Prefeitura de Amsterdã realizou um estudo para identificar as características que 

seriam apontadas pelos moradores como elementos únicos que distinguiriam a 

                                                 
38

 Cf.: Site da empresa Amsterdam & Partners disponível em: <https://www.iamsterdam.com/nl>. 
Acesso em: 11 mar. 2020.  

https://www.iamsterdam.com/nl
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cidade. Essa pesquisa foi feita com base nas experiências de marketing de cidades 

consideradas as maiores concorrentes de Amsterdã: Barcelona, Berlim, Dublin e 

Roterdã.  

A pesquisa revelou que uma associação forte entre a cidade, sexo e drogas 

não era algo desejável.  Se nos anos 1990 o debate levou à regulamentação do 

trabalho sexual em 2000, apenas 3 anos depois esta era considerada uma 

característica negativa e indesejada da cidade. A partir daí um grande esforço foi 

feito no sentido de desenvolver uma marca (brand) que refletisse o que são 

considerados os valores fundamentais (core values) locais: criatividade, inovação e 

espírito comecial. 39 Nesse sentido, foi lançada em 2004 a marca “I Amsterdam”, que 

atualmente é amplamente utilizada não apenas em peças publicitárias, mas também 

em souvenirs (KAVARATZIZ E ASHWORTH, 2007). Além disso, havia um letreiro 

com a logomarca “I Amsterdam” na Museumplein (Praça do Museu), em frente ao 

Rijksmuseum (Museu Nacional), onde turistas tiravam fotos para registrar sua 

passagem pela cidade (Figura 3.10). Em dezembro de 2018 esse letreiro foi 

removido da Museumplein sob a justificativa de que ele atraía muitos turistas para 

uma área com um espaço limitado. O letreiro, que agora é itinerante, é considerado 

um símbolo do turismo de massa, cujos efeitos negativos têm sido sentidos pela 

população, sobretudo das áreas onde estão os mais importantes pontos turísticos 

(ADAMS, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Kavaratziz e Ashworth (2007) apresentam mais detalhadamente o processo que levou à criação da 
marca “I Amsterdam”.  
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Figura 3.10: Marca I Amsterdã e letreiro no Museumplein 

 

Fonte: Foto de autoria própria e figura do Google Imagens, 2018 

 

O esforço no sentido de mudar a imagem da cidade foi continuado pela 

implantação do Plano 1012, mas também em paralelo a outras iniciativas 

capitaneadas pela Amsterdam & Partners. De acordo com Nico Mulder, responsável 

pelo departamento de estratégia de marketing, por volta de 2011, quando ele 
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ingressou na empresa, o grande desafio era atrair visitantes, então foram feitas 

campanhas em âmbito internacional para alavancar a cidade até o ano de 2015 

aproximadamente. Como vimos anteriormente, essas ações surtiram efeito e a 

cidade passou a ficar completamente cheia de turistas, sobretudo no centro. 

Entretanto, o número crescente de turistas passou a ser incômodo para os 

moradores, sendo necessárias outras ações para equalizar a situação.    

Segundo Nico Mulder, Amsterdã atrai 17 milhões de visitantes anualmente, 

sendo cerca de 7 milhões nacionais e 10 milhões internacionais (AMSTERDAM, 

2016). Desse total, cerca de 50% visitam a cidade pela primeira vez, então querem 

conferir alguns dos atrativos, sendo o Red Light District um dos cinco principais. 

Apesar disso, ele não é sequer mencionado no encarte que apresenta os resultados 

de uma pesquisa de 2016 sobre os visitantes da Área Metropolitana de Amsterdã, 

realizado pelo Amsterdam Marketing (AMSTERDAM, 2016). De acordo com Nico 

Mulder, os esforços atualmente são direcionados não a atrair mais pessoas, mas sim 

o “tipo certo de visitante”. Nesse sentido, ele faz uma distinção entre turista e o que 

chamou de visitante. Para ele turista estaria relacionado a algo negativo, às pessoas 

que fazem barulho, incomodam, jogam lixo na rua, bebem demais etc. enquanto o 

“tipo certo de visitante” seria aquela pessoa que permanece na cidade por pelo 

menos cinco ou seis dias, está interessado em outros aspectos além do centro – 

como os inúmeros museus –, ou seja, bsucam algo além de “sexo, drogas e rock ’n’ 

roll”.   

Se, por um lado, a distinção entre turista e visitante parece problemática, por 

outro, ela se encaixa exatamente no propósito de reposicionar a cidade e atrair 

pessoas com maior poder aquisitivo e/ou interessadas em características da cidade 

consideradas desejáveis, agradáveis ou motivo de orgulho. Nesse discurso, os 

turistas problemáticos – quase de forma essencializada – estão diretamente 

associados ao Red Light District, que tem aparecido sempre como um problema. A 

solução para isso contaria, então, com ações que visam não apenas intervir na 

infraestrutura em si, mas também a partir da definição de que tipo de pessoa é 

desejável – ou bem-vinda – e aquele que se quer evitar. Vimos que, em termos de 

configuração urbana, isso foi buscado pelas alterações feitas no bojo do Plano 1012. 
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Mas, em temos de marketing urbano, isso se dá pela promoção de determinadas 

qualidades da cidade de acordo com o público esperado. Nico Mulder explicou que 

isso tem sido realizado da seguinte maneira: 

 

— Então, o que fazemos? Nós dizemos que temos esse DNA de 
Amsterdã: criatividade, inovação e espírito comercial; e para mostrar 
esse DNA usamos ícones, histórias, pessoas ou eventos 
relacionados a ele e somos nós quem decide quais ícones, histórias 
ou eventos...  Então, por exemplo, a história de que tivemos a 
primeira bolsa de valores do mundo, foi a primeira do mundo, foi 
fundada em Amsterdã, então, para nós, esse é um verdadeiro 
exemplo desse DNA. Nós não gritamos "somos criativos, temos 
inovação e temos espírito comercial", mas usamos histórias para 
mostrar e provar isso e, ao fazê-lo, podemos influenciar a percepção 
das pessoas. Isso é basicamente criar uma marca (branding) e é o 
mesmo quando não usamos "fume um baseado, visite Amsterdã", 
mas falamos sobre a tolerância e o nível de liberdade que temos em 
Amsterdã e porque isto se relaciona com o DNA. A construção dos 
canais é basicamente a mesma história. Então, criar uma marca para 
nós é realmente influenciar a percepção das pessoas [...] (Nico 
Mulder, entrevista, 25/01/2018, tradução livre). 

 

Como aponta Deleuze (1992), o marketing como instrumento de controle 

social é mobilizado para direcionar, atrair ou ao menos estimular fluxos de negócios 

e de consumo a partir de determinados critérios, objetivos e interesses, criar a 

“necessidade” de se conhecer determinado lugar ou consumir dado produto ou 

serviço. No caso de Amsterdã, isso tem sido feito de modo a diminuir a importância 

da prostituição, reduzir o interesse pela cidade daqueles que são considerados 

indesejados e, por outro lado, atrair o perfil de visitante considerado ideal. Como 

vimos, isso busca redirecionar a atenção do visitante para aspectos que estão 

alinhados com a imagem que a cidade deseja criar ou reforçar. Uma espécie de 

controle se dá não por uma imposição ou restrição, mas pelo estímulo que é feito em 

relação a esses atrativos e às possibilidades de se efetuar uma vigilância sobre os 

corpos.   

A prostituição atualmente não é considerada tão desejável, uma vez que tem 

sido retratada de forma negativa e as ações têm visado diminuir sua importância no 
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centro e na imagem da cidade. Inclusive, segundo notícias recentes veiculadas pela 

mídia, a utilização da nomenclatura “Red Light District” em placas de sinalização, 

indicando a localização da área, entrou em debate. Para o vice-prefeito, Victor 

Everhardt, a utilização dessa terminologia transmite uma ideia inadequada: “Eu acho 

que é uma escolha muito infeliz. Ela tem conotações indesejáveis e eu acho que o 

resultado será não usarmos mais essas palavras” (KOOPS, 2019). Nesse caso, a 

denominação tradicional “Wallen” ou mesmo “centro da cidade” são consideradas 

mais adequadas, o que também resultaria na redução do destaque da prostituição e 

da indústria do sexo no espaço intraurbano de Amsterdã.  Há, então, várias 

indicações de que a prostituição tem sido tratada numa perspectiva mais 

conservadora nos últimos anos, mas isto não parece abalar a autopercepção 

holandesa. Ao comentar as restrições impostas para o aluguel de imóveis pelo 

Airbnb40 como medida para conter o turismo de massa – limite de até 60 dias, com 

previsão de redução de 30 dias em 2019 e apenas 4 pessoas por imóvel –, Nicco 

Mulder afirma: “Então, nós vemos que ainda somos liberais (open-minded). Sim, 

você ainda pode fazer muitas coisas aqui, mas até certo ponto e talvez com algumas 

restrições e condições” (Nico Mulder, entrevista, 25/01/2018). O que ele chama de 

liberal é muito mais uma postura pragmática, no sentido de resolver um problema de 

forma mais prática: regulamentar, definir critérios, impor restrições e limites etc.   

Se no âmbito local o marketing tenta tirar a atenção que a prostituição detém, 

no contexto nacional parece haver outra abordagem. Em 2018 foi realizada a 16ª 

Bienal de Arquitetura de Veneza, na qual o Pavilhão Holandês teve como tema 

“Trabalho, corpo, lazer” (Work, body, leisure). Um livro homônimo foi publicado em 

conjunto com o pavilhão fazendo uma discussão sobre arquitetura, articulando os 

três tópicos da exposição com as questões das tecnologias empregadas na 

sociedade contemporânea, a automatização das cidades e a relação corpo e 

máquinas. Marina Otero Verzier, uma das editoras do livro e curadora do Pavilhao 

Holandês na bienal, afirma que:  

 

                                                 
40

 O crescimento do número de aluguéis pela plataforma Airbnb tem sido um assunto em debate em 
Amsterdã, onde a disponibilidade X demanda por imóveis já é uma questão delicada. (VAN DER ZEE, 
2016) 
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Refletindo sobre esse espectro de espaços e pontos de vista 
teóricos, Trabalho, Corpo e Lazer visa oferecer visões que podem ser 
implantadas na remodelação de estruturas de trabalho 
contemporâneas e futuras e, por fim, nossa capacidade de 
redesenhá-los de acordo com um diferente conjunto de princípios 
éticos (VERZIER, 2018, p. 70). 

 

Um dos capítulos do livro é intitulado “Sex for sale” (Sexo à venda), de autoria 

da historiadora e curadora do Amsterdam Museum Annemarie de Wildt (2018), e 

consiste num ensaio rico em fotografias que apresenta um panorama do trabalho 

sexual no país com ênfase no Red Light District de Amsterdã, que é o principal 

expoente da atividade no país. A partir da análise de pinturas e fotografias, a autora 

discute a presença das prostitutas no país, além de apontar mudanças na 

arquitetura dos espaços onde elas têm atuado ao longo dos anos. Nessa 

perspectiva, a autora rapidamente menciona a implantação do Plano 1012 com um 

tom crítico à substituição da prostituição nas vitrines por artistas, designers e outros 

serviços anteriormente mencionados. O aspecto importante disso é a inserção da 

prostituição como um elemento de destaque na bienal de arquitetura, que é uma 

espécie de vitrine internacional do país. Com relação às vitrines características do 

Red Light District, Marina Otero Verzier afirma que  

  

Seus interiores modernistas, projetados racionalmente e revestidos 
com azulejos brancos e regulares e equipados com camas de 
solteiro fixas, bidês, pias e o armário onipresente, descrevem não 
apenas um espaço de trabalho eficiente, mas também a 
transformação de um corpo em uma trabalhadora (VERZIER, 2018, 
p. 67).  

 

Ao apresentar a prostituição – de forma justa e acertada – enquanto um 

trabalho e analisar as mudanças na arquitetura dos espaços laborais, a narrativa 

apresentada na exposição (a partir da análise do livro) indica uma divergência com 

relação à maneira como essa atividade tem sido encarada pelo município de 

Amsterdã. Se, por um lado, no âmbito local vimos que tem havido inúmeros esforços 

no sentido de fazer a prostituição encolher no tecido urbano, perder importância na 



 

 

163 
 

 
 

dinâmica e na imagem da cidade, por outro, é significativo que a prostituição tenha 

sido escolhida entre tantas outras atividades laborais para se discutir as implicações 

da arquitetura na vida dos trabalhadores, bem como a relação deles com as 

tecnologias. Pelo menos em termos de imagem e marketing internacional, isso 

denota mais uma entre tantas contradições e conflitos existentes em relação à 

prostituição em distintas escalas e contextos na Holanda.   
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4 AS VITRINES E A DINÂMICA DO COTIDIANO 

 

4.1 A regulação do trabalho sexual – entre o acato e a esquiva 

 

 A descriminalização dos bordéis e a regulamentação da prostituição foram um 

acontecimento emblemático no ano 2000, como vimos anteriormente, reafirmando 

Amsterdã mundo afora como uma cidade liberal. Contudo, as mudanças advindas 

dessa ruptura não se restringiram às dimensões legal e burocrática em relação ao 

exercício da prostituição e, mais amplamente, do trabalho sexual. Isso afetou 

diretamente a organização da indústria do sexo no Red Light District tanto em 

termos administrativos quanto em relação à sua organização física, dos locais onde 

esse trabalho é desempenhado. Cabe assinalar que a prostituição não é estática, 

mas dinâmica, transformando-se em virtude das alterações em seu contexto 

espacial e temporal. Como vimos, não apenas em Amsterdã, essas mudanças na 

atividade visam a sua continuação e também o enfrentamento de uma sociedade 

que, apesar de tolerá-la, lhe impõe restrições e lhe coloca à margem. No caso das 

mudanças após o ano 2000, visava-se, sobretudo, a adequação do setor ao novo 

cenário frente a todas as exigências que o licenciamento apresentava.  

 Como observado por Diana Helene (2019) em sua pesquisa sobre a 

prostituição em Campinas, muitas casas de prostituição eram gerenciadas ou 

pertenciam a prostitutas mais velhas que, após muito tempo na profissão, passavam 

a desempenhar esse novo papel. Neste contexto, havia uma relação direta do 

estabelecimento com o nome de sua dona ou mesmo da prostituta com a casa onde 

trabalhava. Isso também acontecia no Red Light District de Amsterdã. Neste caso, 

havia vitrines que funcionavam no térreo de um prédio enquanto sua dona, uma 

prostituta mais velha, costumava residir no pavimento superior. De acordo com o 

relato de Gustaaf, esses estabelecimentos costumavam ser pequenos e com poucas 

vitrines em razão dos edifícios serem estreitos, mas existiam vários semelhantes no 

bairro. Alguns bordéis desse tipo estiveram em atividade até o fim dos anos 1990, 
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quando seu funcionamento não era permitido, porém tolerado pelas autoridades 

municipais, conforme já explicado. Com o novo marco regulatório implantado em 

2000, os bordéis precisaram atender a uma série de requisitos para continuarem 

funcionando, agora legalmente.  

 Se, por um lado, o licenciamento desses estabelecimentos poderia assegurar 

maior controle pelo poder público no que tange ao funcionamento dos 

estabelecimentos e a qualidade dos espaços, por outro lado, isso provocou uma 

reorganização do setor. Segundo Gustaaf, esses pequenos bordéis tiveram 

dificuldade de se manter nesse novo contexto e acabaram sendo incorporados pelas 

grandes empresas que hoje controlam a maior parte das vitrines. A regulamentação 

do setor fez necessário o licenciamento do negócio perante o município, mas 

também as prostitutas precisavam realizar seu registro para trabalharem nas vitrines. 

Gustaaf contou que esse não é um processo simples, que os critérios são bem 

rígidos e que, depois de concedida a licença, há um monitoramento do 

funcionamento do bordel feito pelo município.  

 Na Holanda, os estabelecimentos e profissionais precisam estar registrados 

na Câmara do Comércio (Kamer van Koophandel – KvK). No caso das prostitutas, 

elas fazem o seu registro como autônomas, ou seja, elas não costumam estar 

vinculadas a um bordel em termos trabalhistas. Os bordéis apenas alugam as 

vitrines, mas elas são independentes. Isto pode variar em outros ramos da indústria 

do sexo, por exemplo, uma stripper e/ou uma atriz/ator de sexo ao vivo podem ter 

um contrato com uma casa de show, mantendo com esta uma relação trabalhista. 

No caso das prostitutas que atuam nas vitrines de forma autônoma, as mesmas 

devem pagar as taxas requeridas pelo município para o desempenho da função. De 

acordo com Mariska Majoor (2016) em seu livro “Quando o sexo se torna trabalho” 

(When sex becomes work), as trabalhadoras do sexo, quando profissionais 

autônomas, pagam dois tributos distintos: o imposto sobre o valor agregado 

(belasting over de toegevoegde waarde – BTW) que é, na verdade, um imposto 

sobre o serviço prestado, equivalente a 21% dos ganhos; e o imposto de renda 

(inkomstenbelasting), cuja taxa parte de 36%, aumentando de acordo com a renda 
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anual. Elas consideram essas taxas altas, sobretudo pela falta de proteção ao seu 

trabalho, notadamente por questões como o Plano 1012.  

Ainda com relação à Câmara do Comércio, um elemento interessante e 

controverso é que mesmo a prostituição sendo legal e regulamentada, geralmente 

as prostitutas omitem essa informação quando de seu registro. Isto está intimamente 

ligado ao estigma de puta ainda bastante presente no país ou mesmo pelo fato de 

muitas, holandesas ou estrangeiras, atuarem aí sem o conhecimento da família 

sobre sua profissão. De acordo com relatos de líderes da associação de 

trabalhadoras sexuais, o PROUD, apesar de estar dentro da legalidade, uma vez 

que seja pública a informação sobre o exercício da prostituição por determinada 

pessoa, isto pode acarretar-lhe obstáculos em sua vida social. Até mesmo o bordel 

My Red Light teve dificuldade para abrir uma conta bancária, pois as instituições não 

queriam relacionar sua imagem à prostituição. O combate ao estigma foi um dos 

motes da marcha do Dia Internacional da Prostituta (International Sex Worker’s 

Day), realizada em 02 de junho de 2018 (Figura 4.1). Ao longo do percurso que saiu 

do P&G 292, passou pela Dam Square e seguiu até a Oudekerksplein, no coração 

do Red Light District, as dezenas de pessoas, entre trabalhadoras sexuais e aliados, 

entoavam gritos de ordem como: “trabalhadoras sexuais são feministas também”, 

“nós também pagamos impostos”, “ser você mesma/o não é um crime”, “trabalho 

sexual é trabalho” e “o estigma mata”. 

 Embora estejam desempenhando seu trabalho conforme as exigências 

impostas a partir do ano 2000, de pagar taxas e fazerem parte da economia urbana 

de Amsterdã, as prostitutas ainda precisam reivindicar seu lugar nesta cidade. 

Embora passível de críticas, a regulamentação deu às prostitutas um lugar dentro do 

sistema formal do governo holandês, mas não resolveu um problema que as afeta 

diariamente. A superação do estigma de puta não requer apenas a aprovação de 

uma lei que regulamente essa profissão, mas um esforço mais abrangente no 

sentido de reconhecê-la como uma profissão legítima e em nada inferior às outras. 

Ao contrário disto, as trabalhadoras das vitrines enfrentam desconfianças seja na 

esfera burocrática, seja na esfera social e pública. Articulado a outros fatores, o 

estigma provoca a violência contra as prostitutas, questão também levantada na 
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referida marcha. Ao passar pela Dam Square, todos pararam e parte dos presentes 

fizerem uma performance denunciando o assassinato de prostitutas: muitas 

jogaram-se no chão e permaneceram deitadas e imóveis por cerca de um minuto, 

tendo sido um momento bastante tocante e significativo durante a marcha (Figura 

4.1).   

 

Figura 4.1: Marcha do Dia Internacional da Prostituta em Amsterdã 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 
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Devido ao estigma que persiste, não apenas na sociedade holandesa, muitas 

prostitutas temem que o fato de exercerem a atividade hoje em dia possa ser usado 

contra elas no futuro, caso essa informação seja pública ou esteja em documentos 

oficiais. Nesse sentido, elas frequentemente omitem essa informação quando 

solicitam seu registro na Câmara do Comércio, preferindo informar que oferecerão 

serviços pessoais em vez de sua real atividade laboral. Esta é, inclusive, uma 

orientação da associação como uma forma de proteger a privacidade da 

trabalhadora e driblar os mecanismos de controle total da prostituição pelas 

autoridades públicas, o que atualmente não se restringe apenas a esse dispositivo, 

como explica Deleuze (1992). Por isso, entre outros fatores como a informalidade no 

setor, não se sabe quantas prostitutas exercem a atividade na cidade. Joyce 

Outshoorn (2012) explica que não há dados recentes confiáveis sobre o número de 

trabalhadoras sexuais (incluindo as prostitutas) na Holanda. A autora acrescenta que 

entre 1994 e 2005 houve estimativas distintas que apontavam números que 

variavam entre 15.000 e 30.000 trabalhadoras sexuais no país, já no ano de 2010 

estimou-se que entre 5.150 e 7.660 dessas trabalhadoras atuavam em Amsterdã. 

Isto foi corroborado Carolien, funcionária do P&G292, instituição que, como 

dissemos, presta atendimento médico e fornece informações a trabalhadoras e 

trabalhadores sexuais.  

 Voltando à questão do registro perante a municipalidade, omitir o fato de 

trabalhar como prostituta em seu registro oficial, optando por utilizar uma 

classificação mais genérica, funciona como uma tática, nas palavras de Michel de 

Certeau (2014) para se esquivar da estratégia de controle e regulação dos corpos 

dessas pessoas pelas autoridades. Nesse sentido, é importante ressaltar as 

diferenças que autor aponta entre as táticas e as estratégias. Para Certeau (2014), a 

diferença entre elas refere-se aos tipos de operações que se dão nos espaços que 

as estratégias são capazes de produzir e impor – como, por exemplo, a restrição da 

prostituição em áreas da cidade, o mapeamento de sua presença no espaço –, 

enquanto as táticas podem agir no sentido de manipular, utilizar e alterar as 

determinações impostas. Para ele, “[…] tática é movimento ‘dentro do campo de 

visão do inimigo’, como dizia von Bullow, e no espaço por ele controlado” 

(CERTEAU, 2014, p. 94). Estratégias e táticas perpassam relações de poder e 
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saber, como que diz Foucault (1988). Saberes técnicos e científicos que direcionam 

a produção do espaço urbano, por exemplo, são viabilizados porque a eles é 

conferido um poder como elemento preliminar. O poder sobre determinadas coisas, 

de decidir sobre elas é constituinte das estratégias, definidas por Michel de Certeau 

da seguinte maneira: 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de 
forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito 
de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma 
instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um lugar 
suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde 
se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos e 
ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em 
torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.) (CERTEAU, 
2014, p. 93, grifo nosso). 

 

 Nesse caso, a cidade – ou a gestão pública – define-se como um “próprio”, ou 

seja, “o lugar do querer e do poder próprios” (CERTEAU, 2014, p. 93), sendo capaz 

de decidir sobre algumas dimensões da vida e do cotidiano de uma coletividade. 

Resta às pessoas afetadas pelas imposições verticais, que vem de fora, aproveitar 

as oportunidades com astúcia para jogar com essas situações. É preciso manter-se 

vigilante e ser criativo para definir táticas para se fortalecer.  

 

Chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência 

de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a 
condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do 
outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 
como o organiza a lei de uma força estranha (CERTEAU, 2014, p. 
94, grifo nosso). 

 

 Para Certeau (2014, p. 95), “[…] a tática é a arte do fraco”, ou seja, na 

impossibilidade de reverter as decisões tomadas e impostas sobre um espaço, uma 

atividade, um grupo de pessoas, caberia aos mais fracos nessa correlação de forças 

não agir como num cabo de guerra, mas ao contrário. Então, joga-se no campo de 
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domínio do inimigo, aproveitando-se de suas falhas, subvertendo e ressignificando 

as leis e as imposições para os fins que lhe interessam. Em distinta medida, isso se 

assemelha ao que foi descrito por Diana Helene (2019) sobre a mudança de nome 

das prostitutas de Campinas. Neste caso, elas adotam um codinome – “nome de 

guerra” – no “mundo” da prostituição pelo qual passam a ser conhecidas pelos 

clientes e colegas de profissão. No caso de Amsterdã, de Wildt (2018) afirma que 

por volta de 1960, quando os bordéis ainda eram proibidos, quase todas as 

prostitutas do Red Light District usavam nomes distintos do seu nome de batismo. 41 

É claro que são situações distintas, cujos enquadramentos legais divergem, mas em 

ambos os casos isso decorre do estigma que ronda a prostituição, funcionando 

como uma forma de autoproteção para além dos limites da prostituição, circunscrita, 

por exemplo, no Jardim Itatinga e no Red Light District de Amsterdã, mas também 

nos sites especializados na oferta de serviços sexuais, além de outros arranjos onde 

atividade é exercida.  

 Diferente dessa orientação – ou tática – de omissão do trabalho sexual de 

forma explícita em seu registro, há quem opte por deixar explícito que realiza 

trabalho sexual. É o caso de Sarah, uma trabalhadora sexual estadunidense que 

conheci durante o protesto no Dia Internacional da Prostituta. Ela estava 

acompanhada de seu cão de estimação e vestia lingerie e meia-calça pretas, 

tornando-se uma figura marcante durante o percurso. Depois da marcha, durante a 

festa na sede do PIC & PROUD, ela se dispôs a conversar com turistas e curiosos 

que passavam pela Oudekerksplein sobre o trabalho sexual, sobre os direitos das 

trabalhadoras sexuais e respondeu as perguntas dos presentes. Eu sua terra natal, 

ela começou a trabalhar na indústria do sexo aos 19 anos, mas resolveu se mudar 

para Amsterdã após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados 

                                                 
41

 Monique Prada inicia o livro “Putafeminista” fazendo uma explicação importante: “Meu nome de 
registro não é Monique, mas é assim que você me chamará, Monique Prada. Isso conta um pouco 
sobre a atividade que exerço e que exerci por um período considerável da minha vida: nós 
escondemos nossos próprios nomes, nossa identidade, somos clandestinas, precisamos viver às 
sombras. E isso apesar de a atividade existir há séculos. E isso apesar de estarmos em todos os 
espaços” (PRADA, 2018, p. 26). A utilização de um codinome preserva em alguma medida sua vida 
pessoal e facilita seu trânsito entre o mundo da prostituição e outros círculos sociais nos quais esteja 
inserida. 
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Unidos da América (EUA), em 2017.42 Ser trabalhadora sexual foi uma das razões 

para sua saída dos EUA, já a regulamentação dessa atividade foi um dos motivos 

para escolher Amsterdã como sua nova morada. Apesar de o exercício do trabalho 

sexual ser permitido apenas para pessoas oriundas de países da União Europeia, 

Sarah revelou que usou um trunfo para poder atuar na indústria do sexo legalmente 

em Amsterdã.  

 Em 1956 foi assinado o Tratado de Amizade Americano-Holandês (Dutch 

American Friendship Treaty – DAFT),43 um acordo entre os EUA e a Holanda, de 

modo a permitir que cidadãos estadunidenses possam obter visto de residência na 

Holanda com o propósito de fazer investimento e começar um negócio. Esse acordo 

permite que esses cidadãos trabalhem de maneira autônoma,44 como é no caso das 

prostitutas que alugam as vitrines, por exemplo. Então, ao solicitar seu registro na 

Câmara do Comércio, Sarah fez questão de declarar que realizaria trabalho sexual 

autônomo45 para evitar qualquer tipo de problema futuro.  

 

                                                 
42

 Na gestão de Donald Trump aconteceu uma mudança importante no contexto do trabalho sexual, 
confirmando o receio de Sarah em continuar no país. Em 11 de abril de 2018 o presidente dos 
Estados Unidos da Amperica sancionou uma lei que impacta diretamente o trabalho sexual não 
apenas neste país, mas em todo o mundo. Trata-se dos seguintes dispositivos: “Allow states and 
Victms to Fight Online Sex Trafficking Act of 2017” (FOSTA) e “Stop Enabling Sex Traffickers Act” 
(SESTA). Originalmente apresentada separadamente, a SESTA foi incorporada à FOSTA, tornano-se 
uma lei que criminaliza sites utilizados por trabalhadoras e trabalhadores sexuais para anunciarem 
seus serviços. A FOSTA-SESTA tornou crime manter serviços online que promovam ou facilitem a 
prostituição. Desse modo, os proprietários do site se tornam responsáveis pelo conteúdo dos 
usuários que violem as leis contra o tráfico de pessoas. “Ao criminalizar websites voltados para o 
trabalho sexual, a FOSTA terá um impacto negativo na segurança, saúde e ditritos humanos de 
trabalhadores sexuais similar à criminalização de locais (físicos) onde trabalhadores sexuais atuam” 
(THE GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECTS, s.d. tradução livre). Essa lei tem sido alvo de 
protestos de trabalhadoras sexuais e também da oposição de parlamentares estadunidentes que 
argumentam que isto tem tornado ainda mais precária e insegura a vida dessas pessoas. Nesse 
sentido, o parlamentar Ro Khanna, com o apoio de outros 9 parlamentares, porpôs em 2019 uma lei 
chamda “SAFE SEX Workers Study” para avaliar os impactos da FOSTA-SESTA na saúde e na 
segurança daquelas pessoas que desempenham trabalho sexual (HOLLAND, 2019; KHANNA, 2019). 

43
 Cf.: Website com as principais informações sobre o DAFT disponível em: 

<https://dutchamericanfriendship.com/>. Acesso em: 04 fev. 2020.   

44
 O Departamento de Imigração holandês oferece orientações em seu website sobre as condições 

do DAFT. Disponível em: <https://ind.nl/en/work/working_in_the_netherlands/pages/self-employed-
person.aspx>. Acesso em: 04 fev. 2020.   

45
 Em holandês “trabalhador autônomo” é traduzido como “zelfstandige zonder personeel” (ZZP). 

https://dutchamericanfriendship.com/
https://ind.nl/en/work/working_in_the_netherlands/pages/self-employed-person.aspx
https://ind.nl/en/work/working_in_the_netherlands/pages/self-employed-person.aspx
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— Então, tudo o que precisamos fazer é pagar pelo visto e ter 4.500 
euros em uma conta bancária para provar que temos renda inicial 
suficiente para nossos negócios e é isso. Só isso. Isso é 
extremamente fácil, mas limita muito o que você pode fazer, porque 
você só pode trabalhar como autônomo, mas o trabalho sexual é 
autônomo e eu me certifiquei de que era legal porque quando fui à 
imigração disse a eles "eu sou uma trabalhadora do sexo, faço 
pornô, quero trabalhar numa vitrine, mesmo que nunca tenha 
trabalhado lá antes. Tenho atuado como escort e também faço 
paisagismo, design de interiores e, você sabe, projeto e reforma" e 
eles olharam em todos os livros, consultaram os advogados do 
governo e disseram "não há regra contra isso". Portanto, é um visto 
legítimo e legalmente aceito. Então, mesmo que seja uma brecha, 
você sabe, eles não vão divulgá-la, mas é 100% legal e quando eu 
fui ao KVK para me registrar e registrar meu negócio, contei ao 
funcionário do KVK: "sou uma trabalhadora do sexo, faço pornô, 
quero atuar na prostituição. O que preciso colocar no meu registro 
para garantir que está tudo em ordem?” (Sarah, entrevista, 
07/06/2018, tradução livre). 

  

 Esse acordo foi a brecha que ela utilizou para driblar a restrição da atuação 

de não-europeias na indústria do sexo na Holanda, questão já tratada anteriormente. 

Ela, ainda, afirmou que fez questão de incluir uma variedade de serviços que 

poderia oferecer no âmbito do trabalho sexual. Apesar de tratar abertamente sobre 

sua profissão, Sarah reconhece que outras pessoas não têm essa mesma condição, 

sobretudo devido ao estigma.  

 

— Então, sim, ele me registrou, colocou todas as coisas que eu 
poderia precisar. Então, se eu quiser ser escort, tenho isso no meu 
registro na KVK. Se eu quiser atuar numa vitrine, eu tenho a 
prostituição no registro. Eu incluí serviços pessoais, caso queira fazer 
massagem ou qualquer outro tipo de trabalho sexual. Eu tenho 
permissão legal para fazer isso. Eu posso literalmente fazer qualquer 
tipo de trabalho sexual, porque eu fui muito aberta, eu fui capaz de 
ser muito aberta e franca com a porra do registro governamental. 
Mas, outra razão para isso é que eu sou dos Estados Unidos, então 
quando eu soube que aqui é legal, eu fiquei tipo "Oh, ok, ótimo! 
Então, se eu disser isso você não pode me prender, então eu vou 
dizer tudo". Mas, você sabe, muitas pessoas não têm essa liberdade 
(Sarah, entrevista, 07/06/2018, tradução livre). 
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 Voltando às exigências para o funcionamento das vitrines, cabe destacar que 

todas devem localizar-se próximas ao escritório do respectivo bordel, onde as 

atividades administrativas são realizadas. Assim, caso ocorra alguma adversidade, o 

gerente do estabelecimento poderá rapidamente prestar assistência e resolver 

qualquer problema. Cada vitrine se adequa à arquitetura do prédio onde funciona, 

mas há elementos obrigatórios, sem os quais o seu funcionamento não é permitido. 

Durante um tour guiado pelo bairro, que incluía a visita a uma vitrine, pude observar 

o interior deste local e conversar com Felicia Anna, a prostituta que aí trabalhava e 

que tem relatado as mudanças no bairro na última década em decorrência da 

implementação do Plano 1012. No interior da vitrine há uma cama, um armário onde 

as trabalhadoras guardam seus pertences pessoais e aqueles utilizados em seus 

atendimentos, um sanitário, uma pia, um recipiente amarelo para o descarte de 

agulhas e dois botões de emergência (Figuras 4.2 e 4.3). Felicia Anna explicou que 

depois de muito tempo ficou sabendo que o recipiente amarelo seria utilizado para o 

descarte de agulhas utilizadas por clientes diabéticos para aplicação de insulina, 

caso necessitassem fazê-lo durante o programa. Contudo, segundo ela, esse objeto 

não é utilizado durante seus atendimentos. Podemos também relacionar a existência 

desse objeto ao estigma que remonta aos anos 1970 e 1980 pela presença de 

usuários de heroína nessa área, como visto acima.  

 Como pode ser observado na Figura 4.2, embora todas as vitrines devam ter 

os itens supracitados, a configuração arquitetônica de cada uma varia em virtude 

das dimensões de cada edificação. Nesse sentido, os proprietários tendem a 

aproveitar o espaço ao máximo, o que significa maior rentabilidade. Geralmente as 

vitrines onde as trabalhadoras sexuais se posicionam contam com a cama no 

mesmo ambiente, mas quando isto não é possível elas utilizam dois ambientes: a 

vitrine propriamente dita e um quarto ao fundo, ou mesmo no pavimento superior, 

para o atendimento do cliente (como na representação inferior esquerda da Figura 

4.2). Vale ressaltar que há edificações onde a entrada dos moradores dos 

pavimentos superiores se dá pela própria vitrine, quando a mesma corresponde ao 

corredor de acesso à escada. Pelo que foi observado e pelos relatos, isso não 

costuma gerar conflitos, mas há também muitos casos em que os pavimentos 

superiores às vitrines permanecem vazios.    
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Figura 4.2: Representação em planta baixa de vitrnes na Oudekerksplein 

 

Fonte: Buitenhuis, 2009 
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 Aqueles que contratam os serviços das prostitutas podem conferir o interior 

da vitrine durante o programa. Entretanto, para quem visita o bairro e tem 

curiosidade de saber como funciona esse espaço, é possível ver uma “réplica” no 

Red Light Secrets – Museum of Prostitution, museu localizado na rua Oudezijds 

Achterburgwal que funciona diariamente (Figura 4.3), sendo um importante atrativo 

do bairro. A partir de uma narrativa sobre o Red Light District, o museu apresenta 

informações sobre a prostituição na área, bem como os aspectos legais da 

prostituição na Holanda e, ao final da visita, os turistas podem ainda fazer fotografias 

e comprar souvenirs. 

  

Figura 4.3: Representação do interior de uma vitrine no Red Light Secrets 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 
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Durante a conversa com Gustaaf em seu escritório, em frente a um dos 

canais do bairro e no pavimento superior a vitrines, fomos interrompidos inúmeras 

vezes pela chegada de trabalhadoras que alugavam suas vitrines. Nossa conversa 

começou por volta das 10h00, quando muitas delas iniciavam sua jornada de 

trabalho, então precisavam passar diariamente no escritório para pegar a chave da 

sua respectiva vitrine. Volta e meia tocava a campainha, Gustaaf olhava pelo monitor 

da câmera de segurança para saber quem estava à porta e, após reconhecê-las, 

liberava sua entrada. Ao adentrar o escritório, o processo de recebimento da chave 

não era tão simples. Após trocarem algumas palavras, algumas vezes em holandês, 

outras em inglês, as trabalhadoras apresentavam seu passaporte a Gustaaf que o 

escaneava e posteriormente o devolvia e, só então, entregava a chave. Ele explicou 

que esse é um procedimento padrão realizado diariamente como uma maneira de 

assegurar que ninguém está retendo o passaporte delas, como fazem/faziam os 

cafetões ou nos casos de exploração sexual e tráfico de mulheres. Assim, caso haja 

uma inspeção das autoridades, a empresa pode provar que elas são trabalhadoras 

livres, ou seja, garantem a licitude da empresa e se preservam de qualquer 

problema legal.  

 Como podemos observar na Figura 4.4, o preço do aluguel de cada vitrine 

varia em função do turno e dia desejado, partindo de € 80,00 podendo chegar a € 

190,00 no turno da noite/madrugada. Conseguir uma vitrine fixa, onde a prostituta 

pode trabalhar todos os dias, pode levar algum tempo. Felicia Anna contou ter 

esperado 2 anos até alugar uma vitrine permanente do bordel Agapi. Enquanto isso, 

ela alugava aqueles que estavam vagas no dia em que precisava trabalhar, isto é, a 

que a cada dia ela poderia estar em um local diferente do bairro. Foi possível 

observar que durante o dia muitas vitrines ficam vazias, tendo cartazes onde se se lê 

“Rooms for rent” ou “Te huur”, indicando em inglês e/ou holandês, respectivamente, 

que há vitrines disponíveis para aluguel, as quais são quase completamente 

ocupadas apenas no período noturno, quando o bairro está mais movimentado. 

Assim, em decorrência do fechamento promovido no âmbito do Plano 1012, a 

redução dos postos de trabalho dificulta a atuação das trabalhadoras, uma vez que a 

definição de um “ponto” fixo é importante não apenas pelo tipo de cliente que elas 

desejam atrair, mas também para que clientes fixos saibam onde encontrá-las.  



 

 

177 
 

 
 

Figura 4.4: Vitrines disponíveis para aluguel 

 

Fonte: Acervo ao autor, 2018 
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 Os anúncios fixados nas vitrines informam sobre os turnos e os respectivos 

valores. Mas, entre as informações fixadas na vitrine do My Red Light (na parte 

esquerda inferior da Figura 4.4) algumas valem destaque. O cartaz informa o 

seguinte: “Trabalho sexual é trabalho! Mostre respeito e não tire fotos ou filme, isto é 

estritamente proibido! Deixe sua mãe orgulhosa e seja uma pessoa decente” 

(tradução livre). Primeiro, afirma-se a legitimidade do trabalho sexual e, portanto, a 

necessidade da garantia de direitos, bem como estabelece uma espécie de “código 

de conduta” – o que não se pode fazer – esperado do visitante em relação às 

trabalhadoras sexuais. “Ser uma pessoa decente” parece referir-se não a padrões 

de moralidade, mas ao respeito que deve ser dado às trabalhadoras em seu local de 

trabalho, já que as fotos divulgadas na mídia tradicional ou em redes sociais podem 

lhes render implicações familiares e sociais. Essa proibição reside no fato de que 

turistas costumam fotografar os locais que visitam e, no caso do Red Light District, é 

comum que eles fotografem as vitrines ou tentem fazê-lo, pondo em risco a 

privacidade das trabalhadoras ao expô-las na internet em suas redes sociais. 

Contudo, essa não é uma proibição estabelecida por lei, mas por uma campanha 

desenvolvida pelos próprios envolvidos no setor. Além do panfleto na vitrine, este 

alerta está exposto em outros locais do bairro, como mostra a Figura 4.5.  

 

Figura 4.5: Alerta de proibição de fotos 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018. 
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4.2 Dinâmica do cotidiano 

 

Port Of Amsterdam 

 
Porto de Amsterdã 

[…] In the port of Amsterdam 
You can see sailors dance 

Paunches bursting their pants 
Grinding women to porch 

They've forgotten the tune 
That their whiskey voice croaked 

Splitting the night 
With the roar of their jokes 

And they turn and they dance 
And they laugh and they lust 

Till the rancid sound of the accordion bursts 
And then out of the night 

With their pride in their pants 
And the sluts that they tow 

Underneath the street lamps 
 

In the port of Amsterdam 
There's a sailor who drinks 

And he drinks and he drinks 
And he drinks once again 

He'll drink to the health 
Of the whores of Amsterdam 

Who've given their bodies 
To a thousand other men 

Yeah, they've bargained their virtue 
Their goodness all gone 

For a few dirty coins 
When he just can't go on 

Throws his nose to the sky 
Aims it up above 

And he pisses like I cry 
On the unfaithful love  

 

  No porto de Amsterdã 
Você pode ver marinheiros dançando 
As panças estourando suas calças 
Levando as mulheres para a varanda 
Eles esqueceram a música 
Que suas vozes de whiskey resmugavam 
Dividindo a noite 
Com o barulho de suas piadas 
E eles se viram e dançam 
E eles riem e eles desejam 
Até o som rançoso das rajadas do acordeão 
E então fora da noite 
Com seus orgulhos em suas calças 
E as meretrizes que eles arrastam 
Sob as luzes da rua 

 
No porto de Amsterdã 
Há um marinheiro que bebe 
E ele bebe e bebe 
E bebe de novo 
Ele irá beber à saúde 
das prostitutas de Amsterdã 
Que entregam seus corpos 
A milhares de homens 
Sim, elas barganham suas virtudes 
Suas bondades se vão 
Por algumas moedas sujas 
Quando ele não pode continuar 
Lança seu nariz para cima 
E mira pra cima 
E ele mija como eu choro 
Em um amor infiel 
 

Jacques Brel46 

 

A canção Porto de Amsterdã (Port of Amsterdam), escrita por Jacques Brel 

em 1965, fala sobre a presença de marinheiros na área portuária da cidade, onde 

eles aproveitavam o tempo livre com bebida, festa e a companhia de prostitutas. 

                                                 
46

 Cf.: Letra da música “Port of Amsterdam” disponível em: <https://www.letras.mus.br/david-
bowie/port-of-amsterdam/traducao.html>. Acesso em: 15 out. 2019. 

https://www.letras.mus.br/david-bowie/port-of-amsterdam/traducao.html
https://www.letras.mus.br/david-bowie/port-of-amsterdam/traducao.html
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Como vimos, a proximidade do núcleo inicial da cidade com o porto fez florescer o 

Red Light District que hoje conhecemos como uma área de diversão para esses 

trabalhadores viajantes que aportavam na cidade. Portanto, embora atualmente o 

turismo tenha sido intensificado, historicamente Amsterdã é uma cidade que sempre 

recebeu muitos estrangeiros, sendo a prostituição um elemento central nesse 

contexto. Como vimos, apesar de necessária para a dinâmica da cidade, essa 

combinação não existiu sem conflitos, mas exatamente ao contrário. A própria 

definição de uma “tolerância regulada” revela uma aceitação dessa atividade dentro 

de certos limites, os quais sofreram diversas alterações ao logo dos anos.  

 A presença de distintos usuários do bairro, que ao longo do dia 

desempenham variadas funções na área, dá o tom da dinâmica cotidiana. Sempre 

no início da manhã as ruas do De Wallen costumam estar bastante tranquilas, 

poucas pessoas circulando, lojas fechadas ou em início de funcionamento e as 

vitrines também começam a se abrir. O movimento no bairro adentra a madrugada e 

as manhãs são um momento para recompor as energias para mais tarde aproveitar 

o novo dia. Então, nas primeiras horas do dia acontecem os serviços de limpeza das 

ruas e das vitrines. A atmosfera local é bastante diferente daquela encontrada à 

noite, quando é iluminada pelo neon vermelho de vitrines, bares e boates. Em 

lanchonetes se vê turistas tomando café da manhã enquanto alguns outros circulam 

pelas ruas. Enquanto isso, as prostitutas chegam em seus postos de trabalho, 

geralmente usando roupas casuais e carregando consigo uma bolsa ou mochila com 

as roupas e outros itens que usarão ao longo do expediente. Abrem a porta, entram 

e se preparam para mais um dia de trabalho.  

 Na medida em que o dia passa o movimento no bairro aumenta. Bicicletas, 

tuk tuks transportando turistas e transeuntes em todas as direções compõem a 

ambiência da área junto com as mulheres nas vitrines, os dildos nas sexshops, os 

fumantes nos coffeeshops, os moradores e outros tabalhadores em seus percursos 

diários. Como já dissemos, o Red Light District tem usos bastante diversos, apesar 

de ser conhecido principalmente pela prostituição e pela venda de maconha. Isso se 

revela no dia a dia, pois essa diversidade não se dá apenas em termos de uso do 

solo, há um sem-fim de turistas das mais variadas nacionalidades, ávidos por 
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conhecer essa área, fazer selfies e postar nas redes sociais. Lembro dos relatos de 

amigos que haviam vistado a cidade antes de eu morar em Amsterdã. Todos haviam 

ficado encantados com suas experiências, pela sensação de liberdade que sentiam 

vendo as prostitutas nas vitrines e pela possibilidade de entrar em um coffeeshop e 

fumar maconha à luz do dia, sem que isso fosse um tabu.  

 Se a presença das trabalhadoras nas vitrines remete à ideia de liberalização e 

progressivismo, há também quem pareça espantado por vê-las ali. Numa das idas 

ao bairro à noite, havia um grupo de turistas portugueses que aparentavam ter entre 

40 e 50 anos com uma criança caminhando nas proximidades da boate Moulin 

Rouge. É bastante comum que os visitantes estejam em pequenos grupos, inclusive 

com crianças, ou grandes grupos de dezenas de pessoas, mas estes geralmente 

são acompanhados de um guia turístico que os apresenta os principais pontos do 

bairro. Enquanto esse grupo português observava as vitrines ao lado do Moulin 

Rouge (Figura 4.6), uma das mulheres revelou que não tinha conhecimento de que o 

interior das vitrines era utilizado para práticas sexuais entre as trabalhadoras e seus 

clientes. Isto pareceu lhe causar certa surpresa. Percebendo o entusiasmo dessas 

pessoas ao lhe observarem, uma prostituta de uma dessas vitrines, que era bastante 

extrovertida e se comunicava gestualmente com os passantes, abriu a porta e lhes 

perguntou de onde eram, ao que responderam serem de Portugal. De posse desta 

informação, a prostituta então, de forma descontraída, lhes disse as palavras que 

conhecia em português: caralho e gostosos.  
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Figura 4.6: Moulin Rouge e vitrines 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

 Apesar de as trabalhadoras nas vitrines sempre tentarem interagir com os 

transeuntes, sobretudo com os homens que são clientes potenciais, há também 

conflitos. Uma das reclamações relatadas pelas ativistas do PIC & PROUD é de que 
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muitos turistas, ao caminharem pelas ruas, costumam parar em frente às vitrines e 

as observam por longos períodos. Algumas ativistas que já trabalharam nas vitrines 

compararam esse comportamento ao de pessoas num zoológico observando os 

animais em seus cativeiros ou, ainda, como se o bairro fosse um parque temático, 

cujas mulheres atrás das vitrines fossem suas atrações. Isso provoca uma situação 

um tanto contraditória, já que, por um lado, a vitrine serve exatamente para que os 

possíveis clientes possam fazer contato visual com as profissionais e comecem aí 

uma aproximação que poderá culminar na realização de práticas sexuais no interior 

do ambiente. Contudo, por outro lado, elas relataram que a observação prolongada 

por pessoas que não desejam contratar seus serviços, que estão apenas lhes 

observando como se fossem um objeto, apontando para cada detalhe seu, seria 

uma ação que lhes desumaniza. Isto porque elas se tornariam mais uma imagem 

para o deleite do observador e menos um ser humano – uma trabalhadora – que 

está em seu local e horário de trabalho desempenhando sua atividade.  

 Vale ressaltar que essa questão já foi apontada por Jan Nijman (1999) pelo 

menos desde o final dos anos 1990. Ele compara Amsterdã com os parques 

temáticos dos Estados Unidos, mas o que os diferenciaria seria, além de sua 

configuração espacial, o tipo de atração que oferecem e o público-alvo. Enquanto os 

parques estadunidenses oferecem diversão para um público de diversas idades, o 

Red Light District seria lugar de diversão para jovens adultos.  

 

Noções e imagens facilmente difundidas de Amsterdã como uma 
cidade de tolerância podem ser enganosas. Fainstein observa que, 
em Amsterdã, "as atrações turísticas se misturam principalmente aos 
componentes da vida cotidiana, em vez de serem segregadas em 
uma única zona". Ela continua dizendo que as várias formas de 
entretenimento “dão a Amsterdã uma vantagem que a impede de 
sucumbir à homogeneidade higienizada no estilo dos parques 
temáticos”. Em vez disso, eu argumentaria que essa mistura de 
atrações turísticas e vida cotidiana não é mais o que costumava ser, 
e que a “vida cotidiana” foi reconfigurada para ser parte de um 
cenário de tolerância para acolher os turistas. Com o tempo, uma 
parte significativa do centro da cidade se tornou precisamente uma 
espécie de “parque temático” – com a aparência de autenticidade 
com a qual os planejadores americanos só poderiam sonhar! 
(NIJMAN, 1999, p. 156). 
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 Nessa perspectiva, uma vez que as ações recentes, no bojo do Plano 1012, 

deram grande atenção ao turista em detrimento daqueles que moram ou trabalham 

no bairro todos os dias, o Red Light District torna-se ainda mais um simulacro de 

uma certa Amsterdã, não aquela que se revela no dia a dia de seus moradores, não 

a complexidade do espaço e da dinâmica dessa cidade, mas uma versão pacificada, 

aquela que interessa aos visitantes.  Como afirmam Josep Montaner e Zaida Muxí: 

 

Como resultado do turismo de massa, a tematização traz consigo 
uma série de invariantes: exige máxima facilidade de compreensão 
para o visitante, o que implica simplificar a complexidade da própria 
história para oferecer um discurso rapidamente transmissível [...] 
(MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 148-149). 

  

Voltando às trabalhadoras sexuais, no Red Light District não existe uma forma 

única de se portar na vitrine para atrair clientes. Existem prostitutas com perfis 

distintos quanto à abordagem dos clientes: há algumas bastante extrovertidas, mas 

também há aquelas que permanecem sentadas mexendo no celular, as que utilizam 

grandes decotes e outras que não. Há muitas que batem no vidro para chamar a 

atenção de homens que passam, fazendo um gesto de convite em seguida. Elas 

dançam, fazem movimentos sensuais, acenam, sorriem… A performance faz parte 

jogo. Esse tipo de performance configuraria o que Patrick Baudry, em sua análise 

sobre os filmes pornográficos, chamou de sexualidade profissional, ou seja, “a 

sexualidade visual que realizam não é a sexualidade relacional que praticamos” 

(BAUDRY, 2008, p. 56). É, antes, uma estratégia corporal utilizada pela prostituta 

para se colocar naquele espaço e desempenhar seu trabalho (Figura 4.7).   
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Figura 4.7: Cartões postais retratam prostitutas nas vitrines 

 

Fonte: Prostitution Information Center – PIC, 2007 

  

 Se no “negócio do michê” em São Paulo, analisado por Perlongher (2008), os 

michês precisavam reforçar sua virilidade, 47  as prostitutas do Red Light District 

buscam realçar certa feminilidade e sensualidade. Isto não só pelos gestos, mas 

também pelas vestimentas, adornos utilizados, os cuidados com o corpo etc. Nesse 

sentido, Sarah explica que a roupa que ela utiliza depende tanto da estação – se 

inverno ou verão – quanto do público que ela busca.  

 

                                                 
47

 Sobre prostituição masculina ver também Pruitt (2005); Passamani, Rosa e Lopes (2019); e 
Ribeiro, Oliveira e Maia (2011). 
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— Então, tipo, no inverno, algo que eu sempre faço é vestir meias de 
lã cobrindo o joelho e um suéter grande, muito bonito e 
aconchegante e, você sabe, se as pessoas estiverem andando na 
rua vão pensar "Oh ... parece quente”, sabe, é convidativo... […] 

E então, no verão todo mundo mostra a bunda, os seios, o que 
quiser. Então, eu costumo ser mais conservadora no verão quando 
estou trabalhando. Eu uso leggings de couro, mesmo que sejam 
quentes como a porra... Eles são muito quentes! Você sabe, é pra 
não seguir a tendência e garantir que você se destaque. […] 

Eu sempre penso no tipo de cliente que eu quero atrair e meu 
objetivo é conseguir que os clientes voltem. Então, sim, atenderei 
turistas, tudo bem, mas quero que a mesma pessoa continue 
voltando. Então, eu tento ser um pouco mais acolhedora, então eu 
não uso muita maquiagem. Eu não faço nenhuma maquiagem 
extravagante, eu faço uma maquiagem muito simples. Eu posso usar, 
tipo, uma sombra brilhante nos olhos ou um batom brilhante, mas 
isso é pra dar a impressão de "Oh, ok, isso é novo" [...]. Então, uso 
um espartilho, não mostro a barriga, mas ainda mostra a aparência 
(Sarah, entrevista, 07/06/2018, tradução livre). 

 

 Percebemos que ela utiliza alguns artifícios para se destacar e atrair o tipo de 

cliente pelo qual tem preferência – os locais ou habituais –, embora não descarte 

aqueles que possivelmente a verão apenas uma única vez. Como afirma Elisiani 

Pasini, a partir de sua pesquisa sobre a prostituição na Rua Augusta, em São Paulo: 

 

Uma das maneiras das garotas comunicarem a prostituição que 
praticam é observada na forma como elas se maquiam e se vestem. 
O tipo de roupa das garotas de programa é um dos indicadores das 
estratégias de sedução em relação aos clientes, da corporalidade, da 
realização da prostituição. A comunicação desses significados sociais 
é realizada através dos corpos dessas mulheres, entendendo a 
roupa como parte da corporalidade, portanto, também como 
componente dessa performance. Afinal, a ação de colocar roupas 
está “… investida de significados, uma vez que faz parte de uma 
linguagem com um código próprio”. Assim, a maneira como elas 
“ocupam” os pontos, a expressão facial, o caminhar, a colocação das 
mãos, indica práticas que também compõem a performance na 
prostituição (PASINI, 2000, p. 191). 
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 Com relação a isso, Diana Helene acrescenta que essa performance depende 

do ambiente onde a prostituta atua. Se no Centro de Campinas elas precisam 

negociar sua presença e fazer um jogo entre exibição e disfarce de sua atividade, na 

zona do Jardim Itatinga, na periferia da cidade, “[…] as prostitutas exibem o corpo, 

exageram nos acessórios, tecidos, cores, maquiagens e perfumes; e podem abordar 

os clientes sem receio, dançando e se movimentando com apelos eróticos nas 

calçadas” (HELENE, 2019, p. 241). Desse modo, a performance faz parte de suas 

estratégias de atuação, buscando se destacar e atrair clientes. Nesse sentido, esse 

papel sedutor assumido nas vitrines não necessariamente faz parte da vida das 

prostitutas fora do seu ambiente e horário de trabalho. Como afirma Simões (2010), 

essa “teatralidade” muitas vezes não condiz com sua vida fora da zona, ou melhor, 

com outros papéis assumidos fora do mundo da prostituição (HELENE, 2019).  

 Após as investidas das prostitutas, aqueles que se interessam vão até as 

vitrines para a negociação e a realização do programa, caso haja acordo. 

Inicialmente ela abre um pouco a porta e iniciam uma conversa sobre o serviço que 

o cliente busca, os valores cobrados pela trabalhadora, o tempo de duração etc. 

Numa das observações na área, um grupo de 3 homens, que aparentavam ter entre 

30 e 35 anos, observaram a trabalhadora em uma vitrine por algum tempo até que 

um deles foi até ela. Ele entrou, conversou com ela por um curto tempo e saiu em 

seguida. O diálogo com seus amigos sugeria que ela havia rejeitado sua proposta. 

Isto é bastante comum, pois muitos homens oferecem um pagamento inferior ao que 

elas costumam cobrar ou desejam um serviço que elas não estão dispostas a 

oferecer. Essas negativas sinalizam que as trabalhadoras sexuais estão no controle 

da situação, isto é, não são compelidas a aceitar qualquer oferta, mas exatamente o 

contrário, elas definem os limites de seu trabalho. Isto é possível também por conta 

dessa geografia da prostituição que lhes assegura um grau de segurança tanto por 

estarem protegidas em certa medida pelas vitrines quanto pelos dispositivos de 

controle e monitoramento presentes na área (DELEUZE, 1992). Nesta perspectiva, 

botão de emergência, ronda policial, proximidade do escritório do bordel, 

monitoramento do bairro por câmeras, grande fluxo de pessoas etc. são elementos 

que efetivam uma vigilância sobre a prostituição, mas também asseguram a 

possibilidade de recusa de determinada proposta ou cliente de forma segura. 
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Essas tecnologias são postas à disposição do aparelho de Estado (mas não 

apenas dele) não só para a vigilância da prostituição, mas de todos que moram, 

trabalham e circulam pelo bairro e, de modo mais amplo, pela cidade. Como vimos, 

as tecnologias da informação permitiram que fosse aferido o número de visitantes 

por dia na área.  Se, por um lado, isso pode colaborar para o planejamento e gestão 

do bairro com relação, por exemplo, à identificação de demanda e oferta de 

serviços, por outro lado, amplia sobremaneira o poder do aparelho de Estado sobre 

as pessoas, pois conhecimento é poder. Segundo Pasqualino MAgnavita,  

 

[...] considerando os “espaços estriados” enquanto “espaços 
sedentários” (DELEUZE; GUATARI, 1999, v.5) existentes nas 
configurações físicas das cartografias urbanas, poderiam elas 
constituir um espaço exterior geral, entretanto, supostamente 
confinado, pois, se a questão é de controle e conduta, vigiar os 
corpos circulando pela cidade em espaços urbanos (avenida, ruas, 
praças, jardins entre outros), embora considerados espaços livres, 
constata-se a presença de um sistema difuso de policiamento e do 
uso de novas tecnologias virtuais (panóptico/digital e dispositivos de 
rastreamento entre outros), os quais demarcam o controle dos 
corpos que transitam pela cidade (MAGNAVITA, 2012, p. 108-109). 

 

 De forma geral é cobrado o valor de € 50,00 por um programa básico de 20 

minutos. Porém, o valor final pode ser mais caro a depender do que o cliente está 

procurando e quanto tempo deseja estar com uma prostituta. Entretanto, é preciso 

ressaltar que em duas áreas (Oudekerksplein e Geldersekade) do Red Light District 

o valor inicial cobrado é de € 30,00 pelo mesmo tempo. Tanto na Oudekerksplein 

quanto na Geldersekade – onde não conseguiram fechar todas as vitrines – há uma 

forte presença de mulheres negras com ascendência ou originárias de países 

africanos. Embora sejam áreas de conexão e com visibilidade, a maior parte dos 

outros elementos importantes (bares, coffeeshops, sexshops, boates etc.) estão 

concentrados nas ruas Oudezijds Achterburgwal e Oudezijds Voorburgwal. É nestas 

ruas onde se percebe a predominância de trabalhadoras sexuais brancas, mais 

jovens e que se encaixam num certo padrão de beleza, chamado por Sarah de 

“barbie do leste europeu” (east-European-barbie). Isto aponta que nessa economia 
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sexual alguns corpos valem mais do que outros, rebatendo-se no espaço que cada 

uma ocupa para exercer a prostituição. Em outras palavras, isso indica que tanto o 

valor cobrado quanto a localização das prostitutas podem estar relacionados a 

questões raciais, assim como ocorre em outros contextos, cujas configurações 

socioespaciais são definidas a partir de elementos raciais, como já foi visto.48
 

 

4.3 Prostituição e gênero no Red Light District 

  

 Entre tantas vitrines e trabalhadoras sexuais no bairro, uma coisa chama 

atenção: não há homens nas vitrines de prostituição. O bairro de prostituição em 

vitrines mais conhecido do mundo é voltado apenas para a prostituição feminina (cis 

e transgênero), cuja clientela é masculina. Apesar de não ser incomum não haver 

trabalhadores sexuais masculinos nas zonas de prostituição em diversas cidades, se 

considerarmos a ideia de que Amsterdã é uma cidade liberal e progressista nos 

costumes, cabe questionarmos o porquê da ausência da prostituição masculina na 

área, nos mesmos moldes em que as mulheres atuam. Bem, é preciso dizer que há 

trabalhadores sexuais masculinos no Red Light District, mas eles atuam em teatros 

de sexo ao vivo e casa de peepshow. Nesse caso, eles atuam como atores que 

performam sexo ao vivo, o que se difere da prostituição, mas insere-se no conjunto 

de atividades que são denominadas como trabalho sexual. Apesar de homens não 

atuarem nas vitrines, houve três episódios pontuais em 1997, 2006 e 2019 em que 

eles puderam ser vistos onde normalmente só há garotas.  

 Durante as várias idas ao PIC & PROUD uma imagem me causava 

curiosidade. Tratava-se de um porta-retrado em uma das estantes, onde havia uma 

fotografia em preto e branco com homens seminus em vitrines do bairro. Vemos na 

Figura 4.8 que os quatro homens estão posicionados como que à espera de clientes, 

com roupas que deixam partes do seu corpo à mostra, sendo que um deles está 

vestido com roupa de couro e segura um acessório que se assemelha a um chicote 

                                                 
48

 Para uma leitura mais aprofundada sobre a intersecção entre raça, classe e gênero na prostituição 
ver Helene (2019) e Piscitelli (2005) e Pheterson (1996). 



 

 

190 
 

 
 

– comuns na prática de BDSM, mas não só. Como eu não observava a presença 

deles nas vitrines em nenhum momento, questionei a Sanne do que se tratava. 

Sanne trabalhou no PIC por volta de 18 anos ao lado da fundadora da instituição, 

Mariska Majoor, e acompanhou o que aconteceu na área a partir dos anos 2000. Foi 

então que ela explicou que se tratava de um “experimento” promovido pelo PIC em 

1997 e em 2006 (Figura 4.8 e Figura 4.9).  

 

— Fizemos o experimento duas vezes, uma vez em 1997... Mariska 
fez em 1997 e eu e Mariska fizemos em 2007 (sic), e fizemos o 
experimento que foi colocar um homem nas vitrines, mas ele teria 
clientes especificamente do sexo feminino e eu sempre digo que... 
Eu estava lá em 2007 (sic) e foi muito, muito divertido, mas muito, 
muito irritante e terrível ao mesmo tempo. Divertido porque, bem, 
como uma mulher heterossexual, o dia das entrevistas não foi o pior 
dia do mundo para se trabalhar no PIC. Quero dizer, havia toneladas 
e toneladas de pessoas, então colocamos um anúncio no jornal 
dizendo que estávamos procurando "trabalhadores sexuais 
masculinos que atendessem mulheres" para trabalhar nas vitrines 
[…] (Sanne, entrevista, 09/02/2018). 
 

 

Figura 4.8: Experimento com trabalhadores sexuais masculinos em 1997 

 

Fonte: Prostitution Information Center - PIC, 1997 
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Figura 4.9: Experimento com trabalhadores sexuais masculinos em 2006 

 

Fonte: Majoor, 2016 

  

O experimento visava verificar se a presença de trabalhadores sexuais 

masculinos nas vitrines atrairia as mulheres, em outras palavras, se mulheres iriam 

até as vitrines pagar por seus serviços. De acordo com o relato de Sanne, devido 
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aos custos de locação da vitrine, que ficaram a cargo do PIC, o experimento durou 

apenas um turno. Para atrair possíveis participantes, O PIC divulgou a atividade 

localmente. 

 

— Então, nós colocamos um pequeno anúncio num jornal […] há um 
jornal local. Foi apenas um anúncio grátis, nada em especial. Muito 
pequeno… E foi inacreditável, o telefone estava tocando e havia 
homens aqui e o que era... Então, isso foi divertido por um lado, mas, 
por outro, também foi muito irritante porque se você fosse realmente 
trabalhar nisso, tudo teria que ser bem discreto. As pessoas não 
podem saber. Em algum lugar discretamente, sabe? E esses caras, 
eles se vangloriavam, eles diziam "Venham me ver!”. Eles estavam 
quase chamando suas mães pra verem seus novos passos na 
carreira, eles estavam espalhando isso em todos os lugares que 
podiam, dizendo a todos… (Sanne, entrevista, 09/02/2018). 

 

 De acordo com esse relato, o simples anúncio no jornal com a chamada de 

homens para as vitrines já provocou uma reação interessante dos candidatos. 

Diferente do que acontece com as mulheres que atuam nesse setor, não parece ter 

recaído sobre eles o estigma direcionado àquelas. O fato de eles não esconderem 

que seriam trabalhadores sexuais por um dia, mas o contrário, indica que não 

estariam preocupados que isso lhes afetasse negativamente em seus círculos 

sociais ou laborais. Como já foi dito, as prostitutas costumam adotar um codinome 

para proteger sua vida pessoal e poder transitar fora dos círculos da prostituição 

sem serem marcadas por isso (HELENE, 2019; MAJOOR, 2016; BAKURI, 2014; 

PHETERSON, 1996). No caso desses homens, eram eles que faziam questão de 

contar a todos que trabalhariam por um dia nas vitrines. Após a divulgação, quatro 

rapazes em 1997 e oito em 2006 foram selecionados e assumiram seus postos de 

trabalho (HET PAROOL, 2007). De acordo com Sanne, eles estariam muito 

animados com a possibilidade de fazerem sexo e serem remunerados por isto. A 

despeito dessa euforia, o resultado pode ter frustrado suas expectativas, embora 

seja interessante para entendermos o contexto do Red Light District. 
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— No final das contas, eles não tiveram uma única cliente e eu acho 
que isso tem a ver com algumas questões práticas. Uma delas é que 
havia muita imprensa, então quem vai entrar... Sim, com câmeras 
dizendo "você vai entrar? Como foi?" Ninguém vai fazer isso. 
Homem, mulher, não importa, ninguém vai fazer isso. Além disso, eu 
realmente acho que fizemos isso no tipo errado de prostituição, 
porque nesse tipo de prostituição, nas vitrines, o único, de verdade, o 
único objetivo é ter um orgasmo de maneira rápida, discreta, mas 
principalmente rápida. Eu acho que para a maioria das mulheres as 
coisas simplesmente não funcionam assim. Há... Não me entenda 
mal, eu tenho certeza de que as mulheres também podem ter 
orgasmos rápidos, se você souber exatamente o que fazer, mas 
esses caras estavam muito preocupados consigo mesmos (Sanne, 
entrevista, 09/02/2018). 

 

 Segundo Mariska Majoor (2016), apenas na primeira vez, em 1997, os 

homens tiveram algumas clientes, mas em ambas as vezes o experimento teve mais 

sucesso na mídia do que financeiramente para os trabalhadores sexuais. Como 

relatado, houve muita atenção da mídia e todos que estavam no Red Light District 

ficaram bastante surpresos e curiosos, uma vez que a presença de homens não é 

comum naquele ambiente, marcado pela presença de corpos femininos. Para 

Sanne, a forma como a dinâmica do trabalho acontece é voltada para o público 

masculino, pois os homens buscariam apenas um rápido momento de prazer. 

Contudo, ela mesma aponta outras razões para a falta de clientela feminina para os 

rapazes: a excessiva cobertura da imprensa e os olhares curiosos podem ter inibido 

qualquer interessada/o no serviço. Além disso, ela relatou que procurar por sexo 

pago não seria socialmente aceito. Embora pessoalmente discorde de tal 

posicionamento, Sanne acrescenta que “[…] às vezes parece que está impresso em 

nossos genes. Sim, como eu disse, não gosto. E às vezes me pergunto de onde 

vem essa ideia de que ‘temos que ser uma boa garota’” (Sanne, entrevista, 

09/02/2018, tradução livre).  

Vimos com Michel Foucault (1988) que as mulheres sempre tiveram seus 

corpos e desejos sexuais muito mais disciplinados e patologizados do que os 

homens heterossexuais. Em sua “história da sexualidade”, Foucault (1988) 

circunscreve dois grupos: aqueles que teriam poder na ordem da sexualidade (os 

homens, os adultos, os pais, os médicos) e aqueles que seriam privados de poder 
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(as mulheres, os adolescentes, as crianças, os doentes etc.). Nesse sentido, 

aqueles que têm mais peso na balança do poder têm mais chance de definir as 

regras do jogo conforme lhes convém. 

 Se pensarmos a cidade para além da prostituição, observamos que ela está 

fortemente marcada por uma lógica masculina, direcionada a atender as demandas 

dos homens heterossexuais. Se as relações se dão conforme jogos de poder, isto 

também se revela na configuração espacial das cidades, como apontam Montaner e 

Muxi (2014). 

 

A cada papel corresponde um espaço: a casa e a cidade. Nessa 
organização excludente, o sujeito público é o homem, o sujeito do 
discurso da história que converte o parcial em universal. “O que 
conhecemos como ‘homem’ e o que conhecemos como ‘mulher’ não 
consiste em um conjunto de atributos, em um conjunto de objetos 
predominantemente naturais, mas trata-se, em grande parte, de 
construções culturais […]. Segundo o pensamento da diferença 
sexual, o sujeito do conhecimento não seria um ser neutro universal, 
mas sexuado, e o conhecimento que esse sujeito pretensamente 
universal produziu ao longo da história seria somente um 
conhecimento masculino, no qual nós, mulheres, não nos 
reconhecemos. Nas sociedades patriarcais, os homens teriam 
construído sua identidade masculina como única identidade possível, 
e teriam negado às mulheres uma subjetividade própria” 
(MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 197). 

  

Acrescentamos à afirmação dos autores que a produção de cidade não é 

apenas masculina, é heterossexual, revelando uma hierarquia sexual dentro desse 

mesmo gênero. Isto porque os espaços de socialização para homossexuais, por 

exemplo, geralmente decorrem de processos de resistência, disputa, apropriação e 

subversão de espaços onde sua presença era aceita49 (CORTÉS, 2008). Assim 

como as zonas de prostituição, esses espaços dissidentes sofreram bastante 

                                                 
49

 Sobre esses espaços apropriados e ressignificados por pessoas LGBTQIA+, vale a pena conferir 
algumas pesquisas sobre a questão em Salvador: Érico Nascimento e Osvaldo Fernandez (2010) 
fazem uma análise sobre espaços de sociabilidade homossexual na cidade; Tedson Souza (2012) faz 
um estudo sobre a prática de “pegação” entre homens em banheiros públicos; e João Pena (2013) 
discute sobre a transformação dos tradicionais cinemas de rua em cines pornôs, bem como a 
apropriação destes por pessoas LGBT’s, tornando-os espaços de práticas sexuais.   
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repressão nas últimas décadas na tentativa de higienizá-los, conforme os valores e 

interesses de uma sociedade heteronormativa.50 Contudo, essa higienização difere-

se daquela que estava preocupada com a salubridade das cidades e, por esta razão, 

empreenderam reformas e melhorias urbanas a partir de meados do século XIX 

(PINHEIRO, 2011). Trata-se de uma tentativa de limpeza, de assepsia social, ou 

seja, de remover de determinadas áreas aqueles corpos indesejados para o convívio 

social.  

Como já foi dito, em Amsterdã sempre houve uma tentativa de concentrar a 

prostituição em áreas ou edificações específicas, devidamente sinalizadas pelas 

luzes vermelhas, de modo que não se confundissem as prostitutas com as mulheres 

de família – ou a mulher ideal (HELENE, 2019). Logo, há a idealização de uma 

mulher que não cabe nesses espaços, que não exerce sua sexualidade livremente 

ou, caso o faça, carregará um estigma, será apontada na rua ou mesmo excluída de 

certos círculos sociais. Phil Hubbard (2012) demonstra esse ideal de mulher ao 

discorrer sobre a produção do espaço urbano no ocidente, baseado nos subúrbios 

residenciais por volta dos anos 1950 e 1960. Enquanto era esperado que as 

mulheres permanecessem nesses subúrbios com seus afazeres domésticos, os 

homens circulavam pela cidade para trabalhar.  

 

No entanto, esses bairros, baseados principalmente em moradias 
unifamiliares de baixa densidade, visavam promover as virtudes de 
uma feminilidade na qual uma mulher desempenhava o papel de 
esposa e mãe, sendo obrigada a planejar seu futuro como uma dona 
de casa (HUBBARD, 2012, p. 66-67, tradução livre). 

 

 Portanto, não é estranho ou curioso que as mulheres optem por buscar 

serviços sexuais em outros meios que não no Red Light District, com toda a 

                                                 
50

 Com relação à repressão sofrida pela comunidade LGBTQIA+, a “revolta de Stonewall”, em 
referência ao bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, é emblemática. A resposta dada pelos LGBT’s 
desse bar à repressão policial violenta e rotineira foi um marco na luta pelos direitos desse grupo 
social (TERTO e SOUZA, 2015) e impulsionou amplamente não apenas a luta por direitos, mas 
também reflexão e crítica sobre diversas questões acerca da comunidade LGBTQIA+ (COLLING, 
2011). 
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visibilidade que esta área tem. Nesse sentido, Sanne acredita que se o experimento 

tivesse sido feito em outro tipo de ambiente, o resultado poderia ser distinto. Se, por 

um lado, podemos considerar que esse experimento poderia não ser significativo 

dada a sua realização breve e eventual, por outro, não me foi relatada outra tentativa   

semelhante em que homens tivessem se posicionado nas vitrines para atender 

clientes. Isto porque o episódio mais recente em que homens foram vistos nas 

vitrines teve um caráter diferente dos dois citados anteriormente, como veremos 

adiante.  

 Apesar da ausência, é importante ressaltar que não há proibição da 

prostituição masculina no bairro. Inclusive, o bordel My Red Light deixa explícito em 

seu website que as vitrines estão disponíveis para quaisquer trabalhadores/as 

sexuais, sendo um bordel inclusivo:  

 

No My Red Light, mulheres, homens e pessoas trans são bem-vindas 
para alugar uma vitrine. Somos LGBTI+ friendly e nos orgulhamos 
disto!! Aqui você encontrará um local seguro para trabalhar. Sua 
saúde e bem-estar são importantes para nós, e estamos focados em 
garantir que todos sejam tratados com a mesma dignidade (Tradução 
livre).51 

 

No início de agosto de 2019 homens ocuparam novamente algumas vitrines 

no bairro (Figura 4.10). Se nas situações anteriores o objetivo era verificar a 

viabilidade e a aceitação da prostituição masculina, desta vez a iniciativa buscava 

dar visibilidade a uma questão importante nesse contexto. Promovida pelo My Red 

Light em parceria com a HUNQZ,52 uma rede de acompanhantes masculinos, a ação 

buscava chamar atenção para a necessidade de proteção e garantia de direitos para 

trabalhadores e trabalhadoras sexuais. Segundo afirmou Rik Viergever, membro da 

direção do My Red Light, em matéria de um site de notícias:  

                                                 
51

 Cf.: Website do My Red Light. Disponível em: <https://myredlight.nl/>. Acesso em: 28 jan. 2020. 

52
 Cf.: Website da HUNQZ disponível em: <https://www.hunqz.com/escorts>. Acesso em: 28 jan. 

2020. 

https://myredlight.nl/
https://www.hunqz.com/escorts
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O HUNQZ nos apresentou essa idéia e ficamos muito felizes em 
ajudar a fazer isso acontecer, porque aumenta a conscientização 
sobre a necessidade de espaços de trabalho bons, seguros e legais 
para TODAS/OS as/os trabalhadoras/es do sexo, como os que temos 
aqui no My Red Light (PINKNEWS, 2019, tradução livre). 

 

Figura 4.10: Homens ocupam vitrines de prostituição na semana do orgulho LGBTQIA+ 

 

Fonte: PINKNEWS, 2019 
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Diferente das anteriores, nessa ocasião os garotos não estavam disponíveis 

para programas, mas os turistas e curiosos poderiam interagir com eles e fazer 

selfies, por exemplo, durante os dias em que eles aí estavam. Além de chamar 

atenção para melhorias no âmbito do trabalho sexual, a ação durante a semana da 

festa PRIDE também gerou grande visibilidade para a agência de acompanhantes, 

já que a mesma oferece o serviço para clientes gays, bissexuais e transgêneros. 

Esse acontecimento foi amplamente divulgado em sites de notícias – não apenas 

locais –, além das redes sociais. Apesar desses episódios e da abertura do My Red 

Light para homens, durante a pesquisa de campo não foi observada a presença 

deles no bairro, tampouco tivemos notícia de que alguma das vitrines tenha sido 

alugada por homens em outro momento.  

Ainda com relação a essa questão de gênero, não é incomum ver alguma 

referência a um suposto “blue light district” como parte do bairro. Durante a pesquisa 

isso apareceu em conversas com alguns interlocutores, revelando equívocos no 

entendimento sobre as questões de gênero e sexualidade. Durante uma caminhada 

pelas ruas do Red Light District, Gustaaf me apontou uma rua onde trabalhadoras 

sexuais transgêneras atuam. Embora utilize o pronome feminino para se referir a 

elas, diversas vezes durante a conversa ele considerava isso como prostituição 

masculina. É possível ver uma concentração dessas trabalhadoras em duas ruas 

perpendiculares ao principal canal do bairro: na Bloedstraat e na Barndesteeg. 

Contudo, essas ruas não se configuram como uma área de prostituição exclusiva 

para pessoas transgêneras, muito menos para prostituição masculina. Há, inclusive, 

mulheres cisgêneras que trabalham nas vitrines das referidas ruas, existindo uma 

coexistência de trabalhadoras cis e trans na área ao longo do dia e da noite. Além 

disso, não há qualquer restrição legal para que profissionais transgêneros trabalhem 

em quaisquer outras ruas do bairro. Vale acrescentar que luzes azuis são utilizadas 

em vitrines em outras áreas do bairro, não apenas nas ruas supracitadas, ou seja, 

não são um signo para representar a presença de um perfil específico de 

profissionais.  

Como vimos, há um estigma que paira sobre as prostitutas de modo geral. 

Contudo, quando falamos das pessoas transgêneras esse estigma se soma a outros 
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preconceitos e à exclusão social vivenciados por esse grupo.53 Então, a definição 

equivocada de uma “blue light” pode conter um caráter discriminatório, como uma 

forma de alertar o turista para que se evite uma “surpresa” supostamente 

indesejável. Portanto, além de equivocado, isso revela que, além de não haver 

homens atuando nas vitrines, há uma divisão na forma como as diversas 

trabalhadoras são classificadas, conforme sua identidade de gênero. Por um lado, o 

espaço urbano é organizado de acordo com as atividades e necessidades 

masculinas, embora pretensamente universais, como se houvesse apenas um 

corpo, uma sexualidade e um gênero possíveis (CORTÉS, 2008), Todavia, por outro 

lado, nesse caso a especificação – em vez de universalização – de um gênero ou 

sexualidade dissidentes na área de prostituição funciona conforme os valores e 

interesses de uma sociedade patriarcal e cis-heteronormativa, que tende a colocar à 

margem tudo aquilo que lhe escapa. Além do mais, é uma forma de efetuar um 

controle sobre esses corpos, o que também é verdadeiro no caso do confinamento 

da prostituição em geral. Como afirma Cortés (2008, p. 142), “sem dúvida, quanto 

mais parte de uma minoria ou menos produtivo alguém for (desempregado, sem 

documentação legal, etc.), muito mais discriminado, apartado e ausente se sentirá 

desse projeto ‘para todos’ que conta com bem poucos.” 

 

 

 

                                                 
53

 Em seu livro autobiográfico “E se eu fosse pura”, Amara Moira conta suas experiências a partir de 
quando se entende travesti e passa a prostituir-se. Entre tantas estórias, ela conta uma relação 
fortuita num ônibus com um cliente inesperado e, após o relato do ato sexual, ela conclui o escrito 
com a seguinte reflexão: “Em seguida, voltou lá pra frente do ônibus, o mais longe possível de mim, e 
não deixou nossos olhares se cruzarem outra vez até o fim da viagem. Depois de gozar, possível que 
ele nem mais compreendesse o tesão que sentiu por mim, uma aberração, só sendo capaz de sentir 
nojo, não só de mim, mas também dele próprio. Triste sina da travesti: atiçar o desejo alheio e, ao 
mesmo tempo, o ódio por ter despertado esse desejo. Não à toa nos matam, agridem… somos a 
prova viva de que ele não é tão machão padrão quanto acredita ser. Imagina se descobrem? 
Passado o gozo, não há mais tesão para fazer com que tenham coragem de interagir conosco: nem 
oi, nem tchau, sequer um sorriso. No melhor dos casos a indiferença” (MOIRA, 2018, p. 170). Isto 
ilustra a forma como esses corpos dissidentes são tratados em nossa sociedade: apesar de 
desejados, são socialmente estigmatizados, rejeitados e invisibilizados. 
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4.4 Vitrines virtuais – a prostituição na internet 

 

A presença das prostitutas na internet não é um fenômeno 
exatamente recente. A migração da prostituição de rua para os 
anúncios de jornal, e dos anúncios de jornal para a internet, acontece 
no Brasil no final do século XX a partir do uso de chats para 
intermediar relações ocasionais. Esses chats logo passam a ser 
vistos como um bom espaço de divulgação para os serviços de 
acompanhantes. Nem sempre as mulheres que aceitavam ter 
encontros pagos nos chats eram prostitutas: muitas estavam apenas 
de passagem e acabavam seduzidas por nicks como “Pago 500” ou 
propostas de encontro – o dinheiro como facilitador do sexo casual. 
Havia até uma sala famosíssima no Uol chamada “Vontade de ser 
puta”. Era frequentada por mulheres que não eram exatamente 
profissionais do sexo (embora também por muitas dessas 
profissionais) (PRADA, 2018, p. 83-84). 

 

Como nos adverte Monique Prada, a prostituição acompanhou os avanços de 

alguns meios de comunicação, tendo se inserido de formas diversas. Não seria 

diferente com a internet, sobretudo pela importância que ela tem na sociedade 

contemporânea e pelas infinitas janelas de possibilidades que ela pode abrir. 

Diferente da prostituição realizada nas vitrines ou nas ruas, onde é preciso 

estabelecer um “ponto”, disputar as melhores localizações e permanecer ali por 

determinado período, na internet há uma diluição do tempo e do espaço. Neste 

caso, de forma bem geral, basta criar uma conta num dos inúmeros websites 

voltados para a oferta de serviços sexuais ou mesmo instalar um aplicativo no 

celular e voilà! De qualquer lugar e a qualquer hora é possível ter seu anúncio 

veiculado na rede, possibilitando o mais amplo acesso aos interessados de 

quaisquer partes do mundo. Na internet estamos sempre no meio, conectados a 

uma multiplicidade de dados informacionais, como no rizoma de Deleuze e Guattari 

(1995), sem começo nem fim.  

 

[...] a expansão do automóvel ampliou a área geográfica de acesso 
dos clientes à indústria do sexo, além de oferecer maior privacidade 
com as trabalhadoras sexuais, enquanto o telefone facilitou a 
evolução da prostituição em espaços fechados. Seguindo essa linha 
de argumentação, pode-se concluir que a Internet, como ferramenta 
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de interação, publicidade e compra, também tem um peso 
determinante na formação dos campos da prostituição nas 
sociedades ocidentais (AMARO, 2011, p. 64-65, tradução livre). 

 

Entre nossas interlocutoras e interlocutores que trabalham na indústria do 

sexo em Amsterdã, alguns conciliam a prostituição nas vitrines do Red Light District 

com outros locais, bem como a atuação em filmes pornôs, a autoexibição via 

webcam, o atendimento como escort (acompanhante), o anúncio em sites de 

acompanhantes etc. Há também quem não trabalhe nas vitrines, elegendo uma 

dessas outras formas como sua principal fonte de renda. Segundo relatos de 

ativistas integrantes do PROUD, a redução do número de vitrines e a consequente 

perda de postos de trabalho, provocada pela implementação do Plano 1012, têm 

provocado a migração de muitas trabalhadoras sexuais para outros contextos de 

prostituição, seja em outras cidades onde há vitrines – como a Antuérpia, na Bélgica 

–, seja via internet. Como nesse setor há uma margem grande de profissionais 

trabalhando na informalidade – apesar da regulamentação –, não há dados de 

quantos trabalhadores e trabalhadoras sexuais exercem a prostituição a partir da 

internet.  

Nesse contexto, não é raro que as trabalhadoras sexuais atuem em mais de 

um segmento da indústria do sexo ou mesmo que exerça a prostituição de distintas 

maneiras. Inserida num mercado global de cidades, cujos fluxos são constantes e 

intensos, a cidade atrai muitos visitantes, como já dissemos. Entretanto, nem todos 

esses visitantes buscarão os serviços nas vitrines, seja pelo tempo escasso, pela 

preferência por programas mais demorados ou pelo conforto e comodidade etc. 

Assim, a possibilidade de navegar na internet e escolher uma companhia parece 

bastante oportuna, não apenas por poder fazê-lo do hotel ou de casa, mas também 

porque é possível escolher um(a) profissional antecipadamente, cujo perfil lhe 

agrade. Então, “[…] a mobilidade é valor fundamental. Os aplicativos são, 

especialmente, para homens que estão em movimento, em trânsito, e não presos 

em casa, agarrados em seus computadores de mesa” (COUTO, SOUZA e 

NASCIMENTO, 2013, s.p.) Isso vale não apenas para aplicativos de relacionamento 

via celular, mas também para os sites de prostituição, pois favorecem aqueles que 
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estão em trânsito, com tempo limitado em dada cidade (um dia, talvez uma noite) e 

não têm disponibilidade ou não querem sair à procura de parceiros(as) para sexo no 

Red Light District ou em outro local onde isto seja possível. 

A utilização do espaço virtual para desempenhar atividades que antes 

demandavam a ida a um lugar específico da cidade, seja para comprar algo, para 

trabalhar, para estudar etc. não é nenhuma novidade. Assim como em outros 

setores, os avanços das tecnologias da informação têm ampliado as possibilidades 

do trabalho sexual e proporcionado maior visibilidade, uma vez que nesse espaço de 

fluxos informacionais há uma quase superação dos limites físicos e o 

estabelecimento de um tempo contínuo. Desse modo, os anúncios podem ser vistos 

a qualquer momento e a interação virtual pode acontecer em tempo real de qualquer 

ponto do planeta, basta ter acesso à internet (LOPES, 2010; AMARO, 2011; 

COUTO, SOUZA e NASCIMENTO, 2013). 

Sarah, que além de alugar vitrines, é atriz pornô, busca maximizar a venda 

das produções em que atua utilizando algumas redes sociais, assim seus 

seguidores estarão sempre atualizados sobre novos conteúdos e poderão adquiri-

los. Além do cachê pago quando da gravação das cenas, ela também ganha um 

percentual pela venda online dos filmes.  

 

— Ah, sim, eu anuncio no Instagram e no Twitter. Sim, no Instagram 
e no Twitter. Eu tenho uma conta no My Porn Hub e faço upload de 
vídeos... Mas não só de vídeos, também de fotos ou GIFs, com um 
pouco de movimento, como fotos de um ou dois segundos, e eu 
apenas faço upload delas e coloco um hiperlink do site da produtora 
do filme pornô no MiniVids, que é onde fazemos o upload de todas 
as nossas coisas, pois eles ficam só com uma porcentagem. Então, 
eu só coloco tags de tudo lá e todos os meus seguidores nessas 

redes sociais podem comprar meus vídeos, mas eles compram pelo 
site que os produziu (Sarah, entrevista, 07/06/2018, tradução livre). 

 

Além de anunciar suas produções pornôs na internet, a atuação de Sarah 

como escort em Amsterdã também é mediada pela internet, neste caso por meio do 

site Kinky.nl que, segundo ela, é muito utilizado por quase todas as trabalhadoras 
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sexuais (Figura 4.11). Desse modo, visitantes podem antecipadamente agendar um 

encontro com ela sabendo previamente o que ela faz ou não, quanto custa o serviço, 

ou seja, o cliente é informado sobre as regras do jogo. Nesse caso, o encontro 

geralmente se dá no hotel onde o cliente está hospedado, sendo esta uma diferença 

importante entre a prostituição nas vitrines e aquela mediada pela internet.  

 

Figura 4.11: Interface do Kinky.nl 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do site Kinky.nl, 2020 

 

Com relação às diferenças entre essas duas formas de atuação na 

prostituição, Sarah fez a seguinte reflexão:  

 

— Então, quando você é uma prostituta numa vitrine, você é... Eu 
penso sobre isso como um... Eu vou colocar isso em termos de, tipo, 
um serviço de alimentação. Então, uma prostituta em uma vitrine 
seria como um "McPussy", é muito mais barato, mas não entregamos 
em domicílio.  [Risos] Você tem que ir pessoalmente à loja. São 
menus com preços baratos e você receberá um serviço básico, mas 
você vai querer entrar e sair o mais rápido possível. Esse é o 
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objetivo, então seu serviço e suas coisas refletem isso. Como 
acompanhante é mais como um serviço de bufê para um casamento 
ou algo assim. É muito especial, você vai gastar muito mais tempo, 
terá muito mais qualidade e também receberá muito mais por isso. O 
preço inicial do meu serviço como acompanhante é de 300 euros por 
hora (Sarah, entrevista, 07/06/2018, tradução livre). 

  

 Essas diferentes formas de atuação são caracterizadas por uma série de 

diferenças, inclusive temporais e espaciais. Se nas vitrines o serviço tem curta 

duração e acontece ali mesmo, bastando fechar a cortina, quem atua como escort 

costuma dedicar mais tempo na realização do serviço. Como diz a máxima do 

capitalismo: tempo é dinheiro, então a remuneração também reflete quanto tempo 

será disponibilizado ao cliente. Ainda, há outros elementos que podem ser 

considerados para definição final dos custos do serviço, como foi também observado 

por Marisa Caroço Amaro em seu estudo sobre a prostituição via internet na 

Espanha: “[…] se o serviço se realiza em um hotel ou na casa do cliente, os custos 

de transporte, como táxi, costumam ser por conta deste último” (AMARO, 2011, p. 

73, tradução livre). 

Se no Red Light District não é possível encontrar homens nas vitrines, a 

internet abre uma gama de possibilidades de garotos para clientes de distintas 

orientações sexuais. Para os garotos de programa a internet é a saída mais viável, 

como explicou Nikolas, pela pouca exposição que acarreta. Ele é grego, mas 

mudou-se para Amsterdã em 2014 para fazer seu mestrado. Em sua cidade natal ele 

não trabalhava como escort, pois era uma cidade pequena onde todos se conheciam 

e isso poderia lhe trazer problemas. Mas em Amsterdã, longe de seus conhecidos, 

em um contexto completamente distinto, ele passou a oferecer serviços sexuais.  

 

— Bem, eu sou homem, então não tenho opção para trabalhar de 
outra maneira. Não há lugares nas ruas onde um homem possa 
trabalhar. Não que eu fosse escolher trabalhar na rua, mas mesmo 
se eu quisesse, não há. E você não pode trabalhar na vitrine. Então, 
o que resta mesmo é a internet. E a internet tem muitas vantagens 
porque você pode avaliar as pessoas antes de encontrá-las até certo 
ponto, mas não muito. Mas, a partir da conversa, da quantidade de 
dados pessoais que a pessoa fornecerá ou de onde pedirá que a 
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gente se encontre, você sempre poderá ter uma ideia de quem é a 
outra pessoa. Portanto, a internet é muito conveniente por causa 
disso. Algumas pessoas são muito exigentes, muito estranhas e 
muito seletivas durante a conversa, então você percebe isso e não 
as encontra. É o que eu acho até agora. Então, sim, eu escolhi 
trabalhar pela internet porque é a única maneira facilmente 
disponível para mim e porque não fico exposto (Nikolas, entrevista, 
11/06/2018, tradução livre). 

 

Em sua pesquisa, Marisa Caroço Amaro identificou que, no caso da Espanha, 

“[…] os escorts masculinos demonstraram maior facilidade em obter um nível de 

renda mais alto do que em outros locais, como a rua, praticando sexo seguro e 

sigiloso ou anônimo” (AMARO, 2011, p. 65, tradução livre). Em Amsterdã, a falta de 

um espaço na rua (nas vitrines), certo grau de anonimato e a possibilidade de 

investigar a vida dos clientes antes do encontro foram os principais aspectos que 

levaram Nikolas a escolher estar numa “vitrine virtual”. Para isso, ele precisou criar 

um perfil em um dos diversos sites voltados para esse tipo de serviço. Inicialmente 

ele escolheu o site HUNQZ, que, segundo ele, é bastante popular e muitas pessoas 

utilizam-no (Figura 4.12). A princípio o site é gratuito, mas para ganhar visibilidade é 

preciso pagar uma taxa de € 50,00. Desse modo, o perfil é impulsionado e estará 

visível para um grande número de pessoas. Quanto maior o número de 

visualizações, maiores são as possibilidades de encontros, logo maior será a 

rentabilidade.  
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Figura 4.12: interface do HUNQZ 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do site HUNQZ, 2020 

 

Como vimos, o site HUNQZ pôs alguns garotos nas vitrines do Red Light 

District. Se, por um lado, a intenção era chamar atenção para os direitos de 

trabalhadores sexuais, por outro, essa foi uma jogada estratégica para atrair público. 

Com essa ação, o HUNGZ mandou uma mensagem clara ao público que visitou o 

bairro: se não encontram homens nas vitrines, basta sacar o celular e buscá-los no 

site. Neste site é possível encontrar os profissionais segundo categorias de interesse 

(de acordo com a posição que ele assume na relação sexual ou os atributos físicos, 
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por exemplo) e também conforme a distância. Se nas vitrines as prostitutas buscam 

chamar atenção dos clientes com suas roupas, gestos e contato com os passantes, 

nesse site a interação instantânea com o cliente é menos provável. Então, eles 

utilizam outras estratégias para se fazerem desejados e atraírem clientes. 

Geralmente, utilizam nomes que insinuam seus atributos físicos, postam fotos 

sensuais, geralmente com pouca roupa, fazem uma breve autodescrição e alguns já 

indicam o que se dispõem a fazer na relação sexual, conforme também foi 

observado por Pruitt (2005) em sua pesquisa sobre anúncios de escorts na internet 

nos Estados Unidos. Essa questão também aparece no caso dos aplicativos de 

relacionamentos, cujo objetivo primeiro é a busca de sexo rápido e sem 

compromisso entre os usuários. 

 

Cada usuário procura expor seus melhores atributos corporais para 
seduzir e aumentar as oportunidades de sucesso nestes cenários do 
ciberespaço. O exibicionismo é categórico pois para se sobressair 
neste contexto os usuários têm que apresentar uma “mercadoria” 
desejável. […] 

O domínio simbólico é o da sedução e os sujeitos fazem marketing 
de si mesmos, publicizam suas imagens para atrair olhares e 
participar desta trama nas redes infinitas e alegres das trocas 
(COUTO, SOUZA e NASCIMENTO, 2013, s.p.).  

  

 Como afirmou Nikolas, há uma série de sites onde é possível anunciar o 

trabalho sexual. Além dos sites Kinky.nl e HUNQZ, o site RentMen também apareceu 

ao longo da pesquisa (Figura 4.13). Tanto Nikolas quanto outro interlocutor possuem 

perfis neste último site. De forma geral, essas plataformas estão presentes em 

muitas cidades e em diversos países. O funcionamento é semelhante ao descrito por 

Sarah em relação à sua experiência na internet. A diferença é que o HUNQZ e o 

RentMen são voltados aos clientes homossexuais, portanto têm anúncios de 

trabalhadores sexuais masculinos. Já o Kinky.nl é mais amplo e veicula anúncios de 

homens e mulheres cisgêneros heterossexuais, travestis/transgêneros, 

homossexuais, casais e outras categorias. Entretanto, vale ressaltar que mesmo os 

aplicativos de celular que, inicialmente, são destinados a relacionamentos não 
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mercantilizados, como Grindr ou Scruff, são utilizados por garotos de programa para 

anunciarem seus serviços. Neste caso, nem sempre as informações são 

suficientemente explícitas na descrição do perfil, o que requer que o profissional 

explique durante uma eventual conversa que está ali a trabalho. 

 

Figura 4.13: Interface do RentMen 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do site RentMen, 2020 

 

 Um aspecto importante no contexto da prostituição online é a ausência de um 

local fixo onde todos os atendimentos acontecem. Embora haja quem alugue um 

apartamento ou similar para fazer seus atendimentos, muitos encontros se dão em 

hotéis ou em outro local do cliente. Nesse caso, não há uma concentração espacial 

dessa prostituição na cidade, mas um aumento da mobilidade intraurbana desses e 

dessas profissionais. 54  Portanto, há diferenças não apenas na relação entre 

                                                 
54

 Vale ressaltar que a mobilidade na prostituição acontece em distintas escalas além da cidade. No 
contexto nacional, é comum que prostitutas migrem entre cidades e estados brasileiros, por exemplo. 
No âmbito internacional, há movimento entre países, como evidenciam algumas de nossas 
interlocutoras e outros estudos aqui citados sobre o tema. 
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prostituta e cliente, mas também entre prostituta, cliente e cidade. Se, em um caso, 

a referência para o encontro é, antes de tudo, espacial, no outro, o ponto de partida 

é o espaço aberto da internet e só depois a cidade aparece como um suporte 

necessário para viabilizar a concretização da relação.  

Como afirma Andrew Ryder: 

 

Os serviços de encontro online são abundantes, assim como os 
serviços de vídeo, as salas de bate-papo, os serviços online de 
acompanhantes e massagem. Isso promoveu o surgimento de red 
light districts na Internet, nos quais as vendas e outras atividades se 
agrupam em torno de palavras-chave e frases, capturando o usuário 
casual da Internet, assim como os red light districts tradicionais 

atraíram os transeuntes no passado (RYDER, 2010, p. 642, tradução 
livre). 

 

Essa comparação do que o autor chamou de “Internet red-light district” com 

aqueles tradicionais é interessante, sobretudo se pensarmos que as tecnologias da 

informação e comunicação estão em franco desenvolvimento e expansão e já 

possuem um papel decisivo na sociedade contemporânea. Hoje elas possibilitam a 

expansão do campo de atuação das trabalhadoras e trabalhadores sexuais, os quais 

não mais se restringem a determinados espaços físicos da cidade, mas também 

fazem uso de sites e aplicativos em tempo contínuo e em qualquer lugar para 

promoverem seu trabalho. Dito isto, vale ressaltar que a prostituição como a do Red 

Light District em Amsterdã, que se dá em alguma área da cidade, seja em bordéis, 

seja nas ruas e praças, ainda possuem relevância na dinâmica dos fluxos cotidianos. 

Contudo, se considerarmos a expansão que as tecnologias da informação e 

comunicação têm apresentado em diversos segmentos econômicos e comerciais 

(RYDER, 2010) – e se assim continuar –, podemos entrever um papel ainda mais 

central das “vitrines virtuais” na prostituição e em toda a indústria do sexo no futuro.  
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4.5 Um futuro em disputa 

 

Vimos no capítulo 3 que a maior justificativa para as intervenções do Plano 

1012 foi a criminalidade no Red Light District, sendo que um dos seus resultados foi 

o crescimento exacerbado do número de turistas que se amontoam nas poucas ruas 

onde as vitrines e os coffeeshops remanecescentes estão alocados. Agora a 

Prefeitura de Amsterdã tenta empreender novas mudanças na área, focando 

novamente nas vitrines, hoje consideradas as grandes responsáveis pela multidão 

que percorre as ruas do centro. Pouco tempo após a eleição da primeira prefeita do 

município, Femke Halsema (GroenLinks – Partido Verde), em 2018, o Red Light 

District passou a ser uma preocupação da nova burgomestra (PROPER e 

AKKERMANS, 2018). Em março de 2019 foi noticiado que Amsterdã iria banir a 

partir de janeiro de 2020 os passeios em grupo guiados no Red Light District em 

razão do grande número de pessoas que se aglomeram para conhecer a área 

(PIETERS, 2019). Era bastante comum haver grupos enormes de turistas 

percorrendo as ruas seguindo um guia turístico que lhes contava a história da área e 

mostrava as principais atrações. 

Durante a pesquisa de campo, diversas ideias foram aventadas pelos 

interlocutores durante nossas conversas como forma de diminuir a quantidade de 

turistas no Red Light District e, consequentemente, reduzir os incômodos sofridos 

pelos moradores. Essas ideias eram as seguintes: a transferência das vitrines de 

prostituição para um local mais próximo do aeroporto da cidade, o cercamento do 

bairro e a cobrança de uma taxa de entrada (PIETERS, 2018). Em Haarlem, cidade 

ao lado de Amsterdã, a configuração do seu red light district se assemelha a duas 

dessas ideias: a prostituição é alocada no interior de edificações, de modo que as 

prostitutas são visíveis apenas ao adentrá-las. Além disso, existe um controle de 

acesso por catracas e a cobrança de uma pequena taxa de entrada e, como em 

Amsterdã, há as características luzes vermelhas na fachada (Figura 4.14).  
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Figura 4.14: Bordeis em Haarlem, Holanda 

 

Fonte: Acervo do autor, 2018 

 

Diferente de Haarlem, vimos que em Amsterdã o acesso às vitrines 

geralmente é feito diretamente a partir da rua, o que proporciona maior visibilidade 

das trabalhadoras sexuais. Entretanto, isso pode mudar, já que a prefeitura está 
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novamente propondo intervenções no bairro (BOZTAS, 2019; FERRER, 2020). Nos 

dias 10 e 12 de julho de 2019, em uma reunião em um teatro no bairro, a prefeitura 

apresentou à população quatro cenários possíveis para o Red Light District: 

a) manter as cortinas das vitrines fechadas, de modo que as trabalhadoras 

sexuais não sejam visíveis da rua, preservando ou reduzindo o número de 

vitrines; 

b) fechar parte das vitrines ainda existentes e realocá-las para outro lugar, 

provavelmente um hotel de prostituição; 

c) fechar todas as vitrines e transferir esses locais de trabalho para outra área 

ou um hotel de prostituição; 

d) aumentar o número de vitrines na área. 

 Felicia Anna (2020), líder do movimento Red Light United, criado em 2019, 

que reúde trabalhadoras sexuais do Red Light District, contou que mais de 100 delas 

participaram dessas reuniões abertas. Durante o debate elas defenderam fortemente 

o aumento do número de vitrines no bairro (cenário ‘d’), opondo-se ao fechamento 

de mais vitrines e à sua realocação para outros espaços (cenários ‘b’ e ‘c’). A 

redução de vitrines poderá provocar uma concentração ainda maior de turistas nas 

áreas onde as prostitutas ainda puderem trabalhar, semelhante ao que ocorreu com 

a diminuição provocada pelo Plano 1012.  

Pelo menos um desses cenários dificilmente seria viabilizado. Considerando o 

que foi discutido acerca das intervenções do Plano 1012 e das ações de marketing 

urbano, o aumento do número de vitrines, defendido pelo Red Light United, não se 

alinha aos interesses do município, tampouco dos investidores privados. Além disso, 

a redução da quantidade de vitrines e sua concentração em algumas ruas foi uma 

escolha do município relativamente recente. Há pouco tempo a prefeitura anunciou 

que pretende transferir parte das atividades do Red Light District para um complexo 

(um edifício) que agregaria vitrines, clubes de sexo, teatros e cafés. Esse espaço 

teria capacidade para 100 postos de trabalho, o que significa que poderia abrigar 

apenas cerca de ¼ das trabalhadoras sexuais do Red Light District (FELICIA ANNA, 
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2020; PLEASANCE, 2020). Esse complexto, embora ainda não tenha sido definido 

de modo definitivo, poderá ser um “centro erótico” ou um “hotel de prostituição”, 

conforme anunciado pelo município (THE GUARDIAN, 2020; PLEASANCE, 2020; 

FRANCE24, 2020; DUTCH NEWS, 2020a). Embora mais simples, há no Centro de 

São Paulo uma edificação que reúne prostitutas todos os dias, com fachada estreita 

e com 10 andares, localizada na Rua dos Andradas. As trabalhadoras sexuais estão 

dispostas nos diversos andares e o cliente pode circular, subindo ou descendo as 

escadas ou mesmo ir de elevador a um andar específico à procura daquela com 

quem deseja ter momentos de prazer. Na fachada do prédio não há sinais que 

evidenciem as atividades aí desenvolvidas, semelhante ao que Pena (2013) 

descreveu sobre espaços de prostituição e práticas sexuais em Salvador.  

Tsaiher Cheng (2016) explica que a ida de parte da prostituição para o interior 

de edifícios também aconteceu em Hong Kong, onde o trabalho sexual é 

descriminalizado, mas formas organizadas são ilegais. Desse modo, apenas uma 

prostituta pode atender no mesmo lugar, geralmente em seu próprio apartamento. 

Assim como tem ocorrido em Amsterdã, a autora acrescenta que uma das principais 

zonas de prostituição de Hong Kong, na área de Yaumatei e Mongkok, passou por 

mudanças a partir dos anos 2000, devido a um projeto de “regeneração urbana” 

empreendido pelo Departamento de Renovação Urbana de Hong Kong. Dessa 

forma, além da redução dos locais de prostituição, os aluguéis altos fizeram muitas 

trabalhadoras sexuais migrarem para outros locais. Nas edificações, “luzes neon às 

vezes são visíveis da rua, mas o trabalho sexual está cada vez mais escondido nos 

andares superiores de edifícios residenciais” (CHENG, 2016, p. 26, tradução livre). 

Em razão da demanda, em alguns edifícios residenciais cresce o número de 

apartamentos que são subdividos em pequenos cômodos (3m x 3m), com uma 

cama e um pequeno banheiro, que são alugados a trabalhadoras sexuais, 

modificando pouco a pouco a função original da edificação. Cheng (2016) apresenta 

esquematicamente a configuração da prostituição nesse tipo de edificação, 

evidenciando também o distanciamento do nível da rua (Figura 4.15). 
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Figura 4.15: Prostituição em edifícios em Hong Kong 

 

Fonte: Cheng, 2016 

 

Diferente dos casos supracitados em que a (re)organização da prostituição 

não se deu por iniciativa do poder público, pelo menos não diretamente no caso de 

Hong Kong, mas como uma consequência da “renovação urbana”, a ideia de 

transferir a prostituição para um “centro erótico” não é inédita em Amsterdã, 

tampouco na Holanda.  Em 2003 a cidade de Roterdã promoveu um concurso 

visando a criação de um local para prostituição. Entre os 108 projetos concorrentes, 

o vencedor foi o “RedLightPlatform” (Figura 4.16), de autoria dos arquitetos Jasper 

Jägers, Ronald Hoogeveen e Sander van Baalen.  O projetou propôs reunir no 

centro da cidade distintos tipos de prostituição (vitrines, clubes e prostituição de rua), 

além de serviços de suporte, na mesma edificação. Os clientes poderiam entrar com 

seus carros, assim como numa tippelzone, e circular pelo espaço em busca da 

companhia de uma profissional. A razão do projeto era o desejo da Prefeitura de 

Roterdã de encerrar a prostituição em alguns locais, sobretudo a prostituição de rua 

(ARCHINED, 2003; DDAB, 2003; L’ARCA, 2005). Desse modo, concentrada em uma 

única edificação, a prostituição ao mesmo tempo que poderia ser melhor controlada, 

deixaria a cidade livre dos incômodos a ela sempre atribuídos, como vimos ao longo 

deste texto.  
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Figura 4.16: Projeto do RedLightPlatform, Roterdã, 2003 

 

Fonte: dDAB, 2003; l’Arca, 2005 

 

Em 2009 a então estudante de arquitetura na Universidade de Tecnologia de 

Delft (TU Delft) Carmen Buitenhuis apresentou como seu trabalho final de curso uma 

proposta para a Red Light District de Amsterdã. Intitulado A’dam&Eve, o projeto 

consiste numa edificação semiaberta de sete pavimentos com cerca de 20 vitrines e 

com a previsão de serviços de suporte às trabalhadoras sexuais como lavanderia, 

cozinha e algumas acomodações. Ademais, há espaços para uso do público: um 

restaurante no térreo e um bar na cobertura. Segundo Carmen Buitenhuis, ao redor 

das vitrines há um corredor de acesso público, de modo que os clientes possam 

chegar até as trabalhadoras sexuais, mas há espaços internos que são acessados 

apenas pelas trabalhadoras (Figura 4.17). A autora propôs implantar o A’dam&Eve 

no coração do Red Light District, ou seja, a Oudekersplein: 

 

Teoricamente eu acho que a localização no centro da cidade (e 
dessa maneira no centro da sociedade), como o red light district, é o 
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mínimo que você pode fazer para as pessoas que trabalham lá. 
Assim, você mantém um tipo de ambiente normal, uma conexão com 
a sociedade, proteção social e a conscientização das pessoas de 
que isso existe.  É uma declaração que deve ser feita para não 
expulsar essas coisas para a periferia (BUITENHUIS, 2020, s.p., 
tradução livre).  

 

Figura 4.17: Projeto do Adam&Eve, 2009 

 

Fonte: Imagens cedidas pela autora Carmen Buitenhuis, 2020 

 

Carmen Buitenhuis (2020) afirma que, durante o desenvolvimento do projeto, 

ao mesmo tempo em que teve acenos positivos do campo, a proposta não foi vista 
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com bons olhos pelos políticos. Considerando que naquele momento o Plano 1012 

estava sendo implantado, dar grande atenção pública a uma proposta distinta não 

seria interessante, pois poderia suscitar questionamentos e ameaçar o consenso 

criado em torno do referido plano, pois, como afirma Vainer (2012), a unificação em 

torno do projeto não admite brechas.  

Voltando à recente proposta da prefeitura, se a mesma for implantada 

corresponderá ao cenário “b”, o que transformará radicalmente a paisagem e a 

dinâmica do bairro, que perderá elementos que historicamente o caracterizam. 

Entretanto, a transferência de vitrines para um “centro erótico” ou “hotel se 

prostituição” enfrenta a oposição das trabalhadoras sexuais que atuam no Red Light 

District. Segundo a Red Light United (2020b), mais de 90% delas não querem sair 

dessa área, já que escolheram trabalhar aí por conta da segurança que as vitrines 

proporcionam. Nesse sentido, esse movimento argumenta que o fechamento de 

parte das vitrines pode levar muitas delas a trabalharem ilegalmente, já que não 

desejam ser transferidas para outro local. Além disso, a proposta é implantar o 

“centro erótico” ou “hotel de prostituição” fora do centro da cidade, diminuindo a 

visibilidade e, consequentemente, aumentando potencialmente a insegurança e a 

violência contra as prostitutas. Vale lembrar que, com o vimos, a tippelzone de 

Amsterdã se localizava em uma área um pouco distante do centro e uma das razões 

que justificaram seu fechamento foi a alta taxa de criminalidade.  

A Red Light United (2020a) afirma que as trabalhadoras sexuais têm 

repetidamente dito à prefeita Femke Halsema que são contra o projeto e que não 

desejam deixar o bairro. Entretanto, isto parece não ter surtido efeito, já que meses 

após a discussão pública, a proposta foi enviada pela Prefeitura de Amsterdã à 

Câmara de Vereadores. Nesse sentido, essa proposta é mais um passo em direção 

a uma higienização social do centro da cidade, removendo aqueles e aquelas que 

agora são considerados inadequados para a imagem de uma cidade global, criativa, 

competitiva, higienizada. Não é demais lembrar que a prostituição historicamente 

disputa e reivindica seu espaço na cidade de Amsterdã, mas com o crescimento da 

campanha abolicionista no país, as tensões no campo de batalha poderão estar 

ainda mais acirradas. Portando, a construção de um “centro erótico” daria 
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continuidade à higienização iniciada pelo Plano 1012. Entretanto, não se pode falar 

o mesmo do turismo, já que há cerca de 12 anos a atração de visitantes era um dos 

objetivos do próprio Plano 1012.  Se antes a prostituição foi retratada como vilã pela 

alegada conexão com a criminalidade, agora ela é apontada como responsável por 

um problema que não criou.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da minha caminhada ouvi de diversas pessoas que uma pesquisa 

não acaba, mas é preciso formatar uma discussão para apresentar ao fim do 

doutorado. Assim, muitas questões não foram discutidas de forma aprofundada, 

parte do material coletado na pesquisa de campo não foi aqui utilizado em 

decorrência dos limites que o processo de escrita da tese determinou, algumas 

questões foram deixadas para momento futuro para que eu pudesse me debruçar 

sobre os pontos apresentados ao longo deste texto. Finalizar esta tese é também 

abrir novas janelas, vislumbrar caminhos e possibilidades para a continuação da 

caminhada, para a reflexão dos processos que configuram nossas cidades. 

A escolha por realizar a pesquisa sobre o Red Light District em Amsterdã 

decorreu do fato de esta ser a mais famosa zona de prostituição do mundo, 

sobretudo pela forma como ela se configura. Aventurei-me além-mar para descobrir 

que cidade é essa e mergulhar no universo da prostituição no centro dessa cidade. 

Passado o estranhamento inicial com uma cidade completamente distinta daquelas 

onde havia morado até então, busquei observar as questões que se apresentavam, 

que chegavam até mim pelos encontros e desencontros da pesquisa de campo. As 

questões discutidas ao longo desta tese, então, buscam não só apresentar ao leitor 

esse Red Light District, mas também discutir as mudanças pelas quais ele passou 

ao longo de sua história, questionando os interesses em jogo. Como mostrei, essa é 

uma área em um processo constante de transformação tanto em termos de 

morfologia urbana quanto da interação as atividades que aí acontecem com a 

gestão pública.  

A análise das políticas de prostituição mostrou que a história é marcada por 

avanços, rupturas, retrocessos e continuidades. Dessa forma, a trajetória dessas 

políticas e da conformação da prostituição no Red Light District não é linear.   

Embora a descriminalização dos bordéis e a regulamentação da prostituição em 

2000 sejam emblemáticas, esta não foi a primeira vez em que o trabalho sexual foi 

regulamentado no país. Já no século XIX as prostitutas eram controladas em função 
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do sistema regulamentarista implantado. Entretanto, a questão mais marcante foi a 

forma como, ao longo do século XX, o tabalho sexual foi encarado pelas 

autoridades. Apesar de proibida a operação de bordel, a tolerância regulada, ou uma 

gestão diferencial dos ilegalismos, possibilitou o funcionamento desses 

estabelecimentos, uma vez que a prostituição é uma atividade importante para 

Amsterdã, não apenas para seus habitantes, mas, sobretudo, pela atração de 

visitantes internacionais e a consequente receita que produz. Nesse sentido, a 

prostituição é um elemento central não apenas na produção do espaço urbano e de 

sua dinâmica cotidiana, mas também na criação de uma imagem sobre Amsterdã 

difundida internacionalmente.  

Amsterdã é considerada uma cidade progressista e liberal, sendo a 

prostituição um dos elementos que sustentam essa ideia. Há, portanto, uma 

produção discursiva da cidade baseada nessa ideia. Entretanto, as questões 

apresentadas na tese evidenciam que essa ideia está muito calcada na 

efervescência cultural e nas insurgências que a cidade viveu entre os anos 1970 e 

1980. Isso decorre muito mais de uma postura pragmática dos holandeses, no 

sentido de regular e regulamentar questões que ainda são tabus na maioria dos 

países, do que na forma como elas são enacaradas no cotidiano. Então, a 

regulamentação da prostituição, o casamento civil igualitário, a tolerância às drogas, 

a legalização do aborto e da eutanásia são tabus encarados de forma pragmática. 

Todavia, no caso específico das trabalhadoras sexuais, a regulamentação não 

significou o fim de seus problemas, pois o estigma de puta que persiste as impede 

de exercer plenamente sua cidadania. 

 Apesar de poderem trabalhar legalmente, as trabalhadoras sexuais evitam 

declarar sua ocupação perante as autoridades, pois não se sentem seguras o 

suficiente para publicizar essa informação. A análise mostra que, para as 

autoridades públicas, o trabalho sexual, embora legítimo, não é um trabalho como 

outro qualquer, pois a forma como se dá a gestão e o controle do Red Light District e 

do trabalho sexual não é dispensada a outros setores. O aparato legal possibilita 

justamente um tratamento distinto da prostituição em vez de situá-la social e 

legalmente igual a outras atividades laborais.  
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 A prostituição é, ao mesmo tempo, consolidada e frágil no contexto de 

Amsterdã. Isto ficou evidente na maneira como ela foi apresentada pelo Plano 1012 

poucos anos após sua regulamentação. A construção discursiva do plano apresenta 

a prostituição como o problema da área, por estar ligada a práticas criminosas. 

Apesar de levantar a bandeira do combate à criminalidade, a análise do plano 

mostrou que este era um pano de fundo para os reais interesses na área. O 

fechamento das vitrines por si só não seria capaz de erradicar o tráfico de mulheres 

alegado pela prefeitura, mas, ainda assim, aliado ao fechamento de outros 

estabelecimentos, essa foi a principal medida de enfrentamento adotada. Não houve 

qualquer preocupação com o destino das trabalhadoras sexuais que perderam suas 

vitrines, revelando que a preocupação não era a proteção daquelas que julgavam 

serem vítimas. O que estava em jogo era a viabilização de um ambiente propício 

para os investimentos privados previamente acenados para o bairro, cujo capital 

simbólico é muito valioso. Assim como em outras cidades, o município fez uso de um 

urbanismo neoliberal em favor dos interesses privados, em outras palavras, o 

aparelho de Estado efetivou aquilo que atendia aos interesses da máquina abstrata.  

 A implementação do Plano 1012 descortina uma mudança na percepção da 

prostituição na cidade. Se no final da década de 1990 os debates empreendidos na 

arena pública levaram à regulamentação da atividade, sendo considerada uma 

postura progressista, em meados dos anos 2000 isto mudou. A perspectiva 

abolicionista, que vê toda e qualquer prostituta como vítima de um sistema perverso, 

tem avançado no país, revelando o aumento de uma postura mais conservadora em 

relação ao trabalho sexual. Este aspecto, que é internacionalmente relacionado à 

Amsterdã e responsável por parte da imagem da cidade no mercado internacional 

de turismo, agora é visto pelos políticos e gestores públicos como uma mácula. Ao 

objetivar a melhoria da imagem da cidade, o Plano 1012 evidenciou que a 

prostituição se tornou indesejada, não que ela tenha sido desejada no passado, mas 

a mobilização do urbanismo enquanto dispositivo de ordenamento buscou diminuir 

sua presença no tecido urbano de forma visível. O marketing da cidade mostrou que 

se desejava esse apagamento tanto no espaço urbano quanto na imagem da 

cidade. 
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 A história da prostituição em Amsterdã é sinônimo de resistência, disputas e 

enfrentamentos. Sua presença na cidade nunca foi pacífica, ao contrário, as 

prostitutas sofreram repressões ao longo do tempo e se reinventaram para aí 

permanecerem. Entretanto, mesmo com os protestos e a oposição do movimento de 

prostitutas, o Red Light District foi reduzido não apenas em número de vitrines e 

outros estabelecimentos, mas também pela concentração destes em apenas parte 

do bairro. Com essa redução, a concentração de turistas passou a ser o grande 

problema, mesmo a atração de visitantes tendo sido almejada pelo plano. Contudo, 

o município não reconheceu que isto é decorrente das medidas tomadas para 

“renovar” o bairro, imputando mais uma vez o problema às trabalhadoras sexuais, 

sendo sua remoção apontada mais uma vez como a solução. O anúncio recente da 

transferência de parte das vitrines remanescentes para um “centro erótico”, ainda 

não detalhado, demonstra que o conservadorismo avança na cidade e que a 

higienização social do bairro está em curso.  

 Para o reposicionamento de Amsterdã no cenário internacional, conforme 

desejado pela prefeitura, a cidade precisa ser vista para além da prostituição e das 

drogas. Para isso, a limpeza do Red Light District tem sido empreendida a partir da 

subsitutição das vitrines, sexshops, coffeeshops e afins por atividades, comércio e 

serviços mais “agradáveis” e para um perfil de visitante mais abastado. A adoção 

dessas medidas se deu sem considerar a posição das trabalhadoras sexuais e 

outros envolvidos na indústria do sexo. Isto demonstra que mesmo as trabalhadoras 

sexuais cumprindo com seus deveres perante o governo, há uma tentativa de lhes 

invisibilizar politicamente, negando-lhes participar de decisões que afetariam 

diretamente suas vidas.  

 Em suma, em Amsterdã a prostituição tem sido considerada a razão de 

problemas sociais e urbanos muito mais complexos, sendo que os mais recentes, 

relacionados ao turismo, são também consequências de intervenções realizadas 

pela gestão municipal. Esses problemas atribuídos à prostituição têm sido usados 

como pretexto para a desejada higienização social no centro da cidade e para 

realizar uma “renovação urbana” com foco em um público mais abastado e em 

negócios da indústria criativa. Isto acontece porque, mesmo na Holanda, ainda 
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existe um grande estigma em relação à prostituição que, como foi mostrado 

anteriormente, não é socialmente aceita, mas historicamente tolerada.  

 Posso concluir que a prostituição enquanto atividade e o Red Light District 

enquanto sua espacialização constituem um campo de batalha, uma tensão que não 

cessa e que nos últimos anos tem se acirrado. Isto porque o futuro das vitrines está 

em patente disputa, sobretudo com a intenção de a prefeitura dar continuidade ao 

processo de fechamento desses espaços. Nesse sentido, em Amsterdã a 

permanência da prostituição no centro é incerta, mas o que se descortina é um 

desejo de seu desaparecimento, pelo menos de sua forma mais visível e 

emblemática: as vitrines no tradicional Red Light District. A manutenção desses 

espaços vai requerer das trabalhadoras sexuais uma grande capacidade de 

resistência criativa, organização coletiva e disputa política pelos rumos da cidade.   
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