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Madalena 

trabalha num fast-food 

na rua Augusta 

pra ganhar a vida. 

Sem tempero, 

sem beijo, 

ela é a comida. 

Entre e o ventre 

 e o parceiro, 

o falso desejo: 

assim ela é servida. 

(Sérgio Vaz) 

 O maior valor da mulher é sua sexualidade. 

Quando se nasce mulher, a violência é iniciada desde o berço. Apesar dos 

avanços na nossa sociedade – que não devem, de forma alguma, ser ignorados –, 

na forma de movimentos sociais feministas e o começo do estabelecimento de uma 

cultura mais igualitária, a verdade é que a mulher, primariamente, é julgada por um 

fator apenas: sua beleza. A beleza da mulher é importante porque ela está 

diretamente relacionada ao desejo do homem – e, na sociedade androcêntrica em 

que vivemos, este é lei. Como aponta Tania Navarro Swain: 

[...] os papéis atribuídos socialmente às mulheres passam pela sedução, 
casamento, procriação, prostituição. Só é verdadeira, a mulher que se 
encaixa neste modelo e a prostituição é sempre mostrada como alternativa 
de “trabalho” para meninas e mulheres sem perspectivas outras de inserção 
social. Em situações de pobreza extrema, os meninos podem se engajar em 
pequenos trabalhos ou mesmo em tráfico de drogas e delinquência, 
enquanto para as meninas a única porta é a prostituição. Isto mostra 
claramente a divisão de trabalho social, onde o corpo é, para as mulheres, o 
eixo de sua existência social. (SWAIN, 2008, grifo da autora).  
 

Quando Sérgio Vaz compara a prostituta Madalena à uma comida de fast-

food, dizendo que ela é servida ao homem toda noite (VAZ, 2007), ele está nos 

mostrando, em sua característica honestidade brutal, que uma mulher como 

Madalena não é dona de si e nem de seu corpo. Ela não tem mercadoria a ser 

oferecida, como um vendedor ambulante ou um traficante de drogas; seu corpo é 

sua mercadoria, e ele está à venda na rua Augusta toda noite, “sem tempero,/sem 

beijo, [...]” (idem, p. 93). Diversos movimentos feministas se posicionam a favor da 

prostituição, considerando-a uma forma de empoderamento, já que a mulher é quem 

está dominando e controlando o desejo do homem, e não o contrário; mas será 
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mesmo que a coisificação, a despersonalização do corpo feminino, com a troca da 

intimidade pelo “falso desejo” (idem) não seja, na verdade, uma forma de violência 

sexual contra a mulher, mesmo que esta não se considere vítima de tal? (SWAIN, 

2004). 

Vejamos os fatos. A maioria das mulheres, adolescentes e crianças que se 

prostituem já sofreram algum tipo de violência (abuso sexual; estupro; violência 

física ou psicológica) intrafamiliar ou extrafamiliar e, geralmente, vivem “num desses 

casebres que se equilibram em barrancos” (LEAL, M.L.; M.F., 2002; VAZ, 2007, p. 

157). É apontado, inclusive, que diversas garotas abandonam seus lares por 

sofrerem violência doméstica, particularmente abuso sexual (GOMES; MINAYO; 

FONTOURA, 1999). Desde cedo, essas meninas se veem como objetos sexuais; 

elas já nascem reconhecendo seu papel como fêmea, já equivalem “ser mulher” - 

nas palavras de uma prostituta de 14 anos - a “ser cobiçada” (DUTRA-THOMÉ; 

CERQUEIRA; KOLLER, 2011, p. 887). Fica claro, então, em suas cabeças, que o 

próximo passo para a sobrevivência, logo após a fuga de casa, seja a venda de seu 

corpo. É a única mercadoria que possuem. 

O poema Barbie fala de uma criança, a Pati, que, aos 13 anos, é estuprada, 

“não de mentirinha,/mas de forma bruta/sem fazer cosquinha” (VAZ, 2007, p. 159), e   

acaba engravidando após o abuso. Que futuro se pode imaginar para uma jovem 

que, mal entrada na puberdade, já perdeu toda sua inocência? Que futuro pode ser 

imaginado para essa criança de Pati, que nascerá “sem ter o que mastigar,/nem leite 

pra beber” (VAZ, 2007, p. 72)? Essa última citação é do poema Jorginho, sobre um 

“menor carente”, também ainda no ventre, que “não vai ter emprego,/vai camelar” 

(idem). Ao final do poema, Vaz diz que “se for esperto, se mata/com o cordão 

umbilical” (idem). Podemos dizer o mesmo da criança de Pati. Ou da própria Pati. Ou 

da mãe da Pati, que, “com varizes e estrias,/andava o dia inteiro/com saco de 

lixeiro/à procura de latinha” (VAZ, 2007, p. 158).  

A personagem Renilda, do poema Renilda de seu Francisco, “já nasceu 

mulher” (VAZ, 2007, p. 116). Ela foi prostituída pelo pai “pra matar a fome,/pra não 

ser lixo” (idem), e nos é contado, nos últimos versos, que “morreu virgem,/sem 

nunca ter amado./Morreu seca,/sem nunca ter gozado” (VAZ, 2007, p. 117). É esse o 

provável futuro de Pati. E o de sua criança.  
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Vaz nos mostra, ao longo de sua obra, a violência estrutural cometida pela 

nossa sociedade à população periférica, os levando à margem da sociedade; ao 

crime; a dormir “na rua sobre as notícias” (VAZ, 2007, p. 30). A violência estrutural 

contra as mulheres, também existente, as sexualiza desde a mais tenra idade, como 

Pati, e como Renilda. A essas garotas não foi permitida uma infância. A maior parte 

dos jovens periféricos são obrigados a crescer rápido e a começar a trabalhar cedo 

a fim de sobreviver. Podemos dizer o mesmo das garotas; repetindo as palavras de 

Sérgio Vaz – elas já nascem mulheres (2007). 

 Analisemos, agora, o outro lado: o lado masculino. 

 Se garotas crescem sabendo que são seres inferiores, garotos crescem com 

o conhecimento de que são especiais. Eles crescem – principalmente os garotos 

brancos – com o conhecimento que, por sua masculinidade e imponência, eles estão 

no topo da cadeia alimentar. Essa posição, porém, deve ser mantida; ele deve 

provar o quão viril ele é. O quão “macho” ele é capaz de ser. Assim sendo: 

O homem é socializado para externar sua agressividade. Assim como a 
suavidade é valorizada na mulher, a agressividade aumenta, segundo a 
ideologia machista, a virilidade do homem. Deste modo, ser violento 
constitui uma característica do macho, pois ele está sempre na posição do 
caçador, nunca da caça. […] (AZEVEDO; GUERRA, 1989, p. 56-57).  

 O homem, se quiser continuar sendo considerado um homem, deve impor sua 

sexualidade na mulher, quer ela queira ou não. Ele deve exercer o seu papel, 

mesmo que a mulher não esteja exercendo o dela. Quando se trata de violência 

física ou sexual contra a mulher, não há limite imposto à quem o homem pode 

cometê-la. O que importa é que sua vítima sempre seja a mesma: a mulher. Ou a 

menina. Ou a bebê. Não importa sua idade, sua saúde, seu padrão de beleza. 

(AZEVEDO; GUERRA, 1989). O poder do homem está em sua agressividade, na 

sua posse do sexo oposto. Renilda, afinal, é descrita como não tendo registro nem 

nome; “era a filha de seu Francisco” (VAZ, 2007, p. 116).  

 Mas, afinal, entendemos a superioridade masculina aos olhos da sociedade. 

Entendemos como isso leva à agressão física e sexual da mulher, que leva, em 

diversos casos, à prostituição, notavelmente a das mulheres periféricas. Voltemos 

por um breve segundo à Renilda de seu Francisco – se seu pai era capaz de 

prostituí-la desde sua infância, é apenas porque havia uma clientela para isso, 

disposta a usufruir dos serviços de uma menina.  
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 Como já dito anteriormente, jovens periféricos crescem rápido, e muitos 

tendem a ter, no coração, “quatro sólidas paredes,/sem chaves, nem túneis” (VAZ, 

2007, p. 167); uma forma de sobrevivência e autopreservação. Uma pesquisa feita 

com diversos caminhoneiros – alguns dos maiores consumidores do mercado da 

prostituição infantil (GOMES; MINAYO; FONTOURA, 1999) - comprova como essa 

mentalidade fria, adaptada pelos homens, acaba afetando as mulheres e, 

principalmente, as garotas como Renilda. Elas são despersonalizadas; não são 

vistas como as crianças que realmente são. Ao final das contas, elas se vestem 

como adultas, agem como adultas e se oferecem pelo “preço de um almoço” 

(MORAIS; CERQUEIRA-SANTOS; MOURA; VAZ; KOLLER, 2007, p. 267). Nas 

palavras dos caminhoneiros: “Ela parecia mulher. Era gostosa” e “Ela tinha 17 anos, 

mas parecia mais” (idem, p. 266). Como é concluído pela própria pesquisa: 

[...] destaca-se a tendência dos caminhoneiros à desresponsabilização (de 
si próprios e de outros) diante das crianças e adolescentes abusadas, o seu 
pouco conhecimento, e consideração dos direitos e características 
desenvolvimentais dessa população, assim como a tendência a atribuir o 
status de mercadoria, despersonalizando-as. (MORAIS; CERQUEIRA-
SANTOS; MOURA; VAZ; KOLLER, 2007, p. 270, grifo nosso). 

 Voltamos, então, à posição de mercadoria da mulher ou menina prostituta. 

Não importa se ela “escolheu” essa vida, como Madalena, ou se é obrigada por 

algum parente, como Renilda. A prostituta – principalmente a periférica – não é 

gente, pelo menos não aos olhos da sociedade. Parafraseando Vaz: “ela é a comida” 

(2007).  

Sendo assim, eis a última parte desse ensaio: a facilidade da entrada no 

mundo da prostituição já foi demonstrada. E a enorme dificuldade que a maioria das 

mulheres enfrenta ao tentar sair deste mundo? Uma prostituta de 29 anos, em 

entrevista ao El País, disse o seguinte:  

Comecei porque queria fazer faculdade, mas pergunta para mim se eu 
estudei. [...] O dinheiro vicia tanto que você não sabe sair. [...] Não existe 
ex-puta, existe você parar por um determinado momento, mas você volta ao 
que sabe fazer melhor. [...] Estou agoniada para sair, não vou mentir. Mas o 
trabalho não está fácil. E se eu largar e voltar a passar necessidade? 
(MARTÍN, 2016).  

A prostituta é estigmatizada, feita de tabu. Tal qual nossos ex-presidiários, é 

quase impossível sua reintegração na sociedade. Interessantemente, apesar do 

valor dado à sexualidade da mulher, aquela que se utiliza desta para ganhar a vida é 

vista com maus olhos pelos “cidadãos de bem”; afinal das contas, ela escolheu 
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“trabalhar num fast-food/na rua Augusta” (VAZ, 2007, p. 93). Ela não escolheu ter 

sido estuprada pelo pai, ou pelo padrasto, ou pelo vizinho; ela não escolheu viver em 

um lugar em que “cabem dois,/mas é com dez/que vai ficar” (idem, p. 72); ela não 

escolheu ter que ajudar os pais no trabalho em vez de poder ir para a escola 

estudar; e ela certamente não escolheu nascer mulher. Mas não importa. A culpa é 

sempre do sexo fraco. 

Além disso, quanto mais tempo a prostituta passa despersonalizada pela sua 

clientela, mais essa mentalidade fica enraizada dentro de si. Tal qual os 

caminhoneiros, que viam as meninas prostituídas mais como algo a ser comprado 

do que como seres humanos. As prostitutas, que geralmente já possuem problemas 

de autoestima antes do início de sua função (LIBÓRIO, 2005), tendem a acabar se 

valorizando apenas pela sua capacidade de atrair homens. Como a entrevistada 

pelo El País disse: “[...] você volta ao que sabe fazer melhor” (MARTÍN, 2016). Uma 

prostituta de 14 anos afirmou que seu trabalho é simplesmente uma forma de 

sobreviver; “isto é o que eu sou” (DUTRA-THOMÉ; CERQUEIRA; KOLLER, 2011, p. 

889).  

Como podemos pedir para uma mulher, violentada desde sua infância, para 

que ela saia da prostituição? Que oportunidades lhe são apresentadas? Que mundo 

elas conhecem além do submundo, do mundo em que seus corpos são “profanados, 

usados e abusados, assujeitados, escravizados”? (NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 26).  

O mundo em que são servidas na Augusta, igualzinho a um hambúrguer, ou a 

um hot dog. Sem tempero, sem beijo. (VAZ, 2007). 
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