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Introdução 

Na cidade do Rio Janeiro, assim como em qualquer outro grande metrópole, 

existe um diversificado mercado do sexo, que como destaca Agustín (2000, p.3) a 

indústria do sexo: 

Inclui os bordéis ou casas noturnas, clubes para troca (de casais), 
alguns barzinhos, chopperias, discotecas, cabarés, salões para 
coqueteis, ligações eróticas (disque-sexo), sexo virtual pela internet, 
sex shops com ambientes privativos, casas de massagens, de lazer, de 
incentivo ao ‘bem-estar físico’, saunas (SPA), serviço de garotas de 
companhia (call girls), agências matrimoniais, muitos hotéis (ou 
motéis), pensionatos e repúblicas, propagandas em jornal e revistas, 
panfletos, cartazes, cartões de visita, cinema e revistas pornográficas, 
locação de filmes e vídeos, restaurantes eróticos, serviços para 
sadomasoquismo e prostituição de rua: uma grande proliferação de 
possíveis formas de pagamento por uma experiência sexual ou 
sensual. Assim, fica claro que não apenas existe a prostituição, mas 
uma grande variedade de serviços sexuais1. 

 

Nesta indústria, as relações sexuais são oferecidas como serviços. Tendo 

homens, mulheres, travestis, jovens, idosos e inclusive crianças e adolescentes como 

prestadores desse serviço, sendo a prostituição de rua um dos serviços mais tradicionais 

e comuns deste mercado.  

A prostituição é um fenômeno social complexo, para autores como Eva Faleiros 

(2004), Leite (1993, p.32) e entidades como OMS, OIT, Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE2 concebendo-se como um trabalho, consistindo numa categoria 

profissional.  Scambler (1990) (apud Gomes, 1996, p.46) vai além da perspectiva de 

                                                 
1 Cabe destacar que o texto original encontra-se no idioma espanhol, sendo de responsabilidade do 
pesquisador a tradução desta citação para o português. 
2 O MTE no número 5198 – 05 da classificação de ocupação comenta que o profissional do sexo exerce 
como atividade: buscar programas sexuais; atender e acompanhar clientes e participar de ações educativas 
no campo da sexualidade. O exercício da profissão se dá por conta própria, em locais diversos e horários 
irregulares, podendo ficar exposto a intempéries e discriminações, como a contágios de doenças 
sexualmente transmissíveis, maus tratos e violência de rua e morte. Ademais, a formação e experiência só 
pode ser praticada aos maiores de dezoito anos e requer-se que os trabalhadores participem de oficinas 
sobre sexo seguro e a média de escolaridade encontra-se da quarta a sétima série do ensino fundamental 
(Ministério do Trabalho e Emprego). Disponível em: 
(http://www.mtecbo.gov.br/busca/descricao.asp?codigo=5198) 



 
 
trabalho, pois entende a prostituição “enquanto uma transação econômica”, sendo a 

gratificação sexual a moeda de troca, não existindo afeição na relação sexual.  

No Brasil a prostituição não é considerada crime, mas sim o lenocínio, ou seja, o 

favorecimento ou indução da prostituição, sendo passível de punição segundo a 

Constituição Federal de 88 art. 228. Para autores como Swain (2004) e pesquisadoras 

como Diniz e Queiroz (2008) a prostituição é uma violência, sendo que os últimos 

consideram esta prática somente sobre a ótica da mulher, estabelecendo a prostituição 

enquanto violência contra mulher, sendo fruto do patriarcado, consistindo na dominação 

masculina sobre a mulher. 

Apesar de Paterman (1993) referir-se somente à prostituição de mulheres, 

acredita-se que a perspectiva apontada por ele compreenda também os outros grupos 

que desempenham a prostituição, isto é, homens, travestis e transexuais. Para Paterman 

a prostituição não é como qualquer outra categoria de trabalho, pois além da incerteza 

da realização da prática sexual remunerada e a exposição à visão estigmatizadora da 

população, seus participantes sofrem também violências físicas e em alguns casos são 

vítimas de assassinatos. 

Além disso, a prostituição também é compreendida como “um fenômeno social 

permeado e construído pelas representações sociais” (Fábregas-Martinez, 2000, p. 15). 

Segundo Gaspar (1985) existe uma variação da atividade de prostituição, sendo 

divididas em alta, média e baixa. Alta é aquela que corresponde às mulheres de padrão 

sócio-econômico-cultural elevado, que determinam os preços estabelecidos pelo 

programa sexual. Eles geralmente são altos e elas direcionam os clientes para locais pré-

estabelecidos. Já a média prostituição tem como característica sua prática em boates e 

casas de massagem, em locais privados, que parecem ser menos arriscados. A 

prostituição de rua é considerada como baixa, de menor nível na escala hierárquica 

dessa atividade, pois seus agentes ficam expostos nas ruas, as relações sexuais são 

mantidas em locais que oferecem risco, como por exemplo, carros fechados e ruas 

escuras. Há pouca possibilidade de escolher os clientes. Estas se diferenciam daquelas 

que usam os locais chamados de “zona”, porque nesta coincide o local dos programas 

sexuais com o lugar de moradia.   



 
 

Apesar de Gaspar fazer esta consideração sobre a prostituição de mulheres, uma 

vez que está analisou a prostituição feminina em boates do Rio de Janeiro na década de 

1980, entende-se que esta variação ocorre também na prostituição masculina. 

Os pontos de prostituição constituem-se em locais aonde as pessoas que se 

prostituem permanecem à espera dos clientes e aonde negociam com os mesmos a 

atividade sexual a ser efetivada e o preço do programa sexual. Nesses também, 

configura-se como seu ponto de contatos com os moradores do entorno, os transeuntes, 

os vendedores ambulantes, “a moça da quentinha”, o dono bar, o narcotráfico local e a 

polícia. 

Os pontos de prostituição na verdade são áreas geográficas que criam e 

estabelecem valores, símbolos, linguagens, posturas corporais, sendo demarcados por 

diferentes grupos que estabelecem suas redes e seus códigos, estabelecendo assim uma 

territorialidade. 

Conforme define Ribeiro (1997, p. 96) 

A territorialidade é identificada pelas práticas sociais que, por um lado, são 
definidas por relações de poder, através do controle, e, por outro, pela 
apropriação simbólica e afetiva de uma área geográfica por indivíduos ou 
grupos. 
 
Assim sendo, a territorialidade da prostituição não está associada somente ao 

espaço físico dos pontos de prostituição, que delimita as fronteiras dos grupos, mas 

também pelos códigos, as relações entre as pessoas que ali se encontram (Perlongher, 

1987, p.143). Desse modo, encontra-se a prostituição masculina na cidade carioca. 

1.1 – Homens que se prostituem 

 Os homens que se prostituem são chamados e se identificam como ‘michê’, 

‘boy’, ‘bicha boy’, ‘prostituto’, ‘cowboy’, ‘gogoboy’, ‘menino de aluguel’, 

‘massagistas’, ‘amante profissional’, ‘garoto de programa’ e ‘acompanhante’. Conforme 

aponta Fábregas-Martinez (2000, p. 18) esses homens “raramente identificam 

prostituição como um trabalho”, percebendo-a como uma “atividade temporária, um 

bico até encontrar um emprego que lhes garanta um sustento”. 

Sobre a prostituição masculina em São Paulo a abordagem de Almeida (1986, 

p.82) na sua pesquisa constatou que os michês trabalham em subempregos, são mal 

remunerados, sendo assim a prostituição uma complementação de renda. 



 
 

Pesquisadores como Fábregas-Martinez (2000), Almeida (1986), Perlongher 

(1987) e Ribeiro (1997) ao tratarem da prostituição de homens utilizam o termo michê.  

Perlongher (1987, p.17) destaca que o termo michê tem dois sentidos, um trata 

do ato de se prostituir e o outro corresponde aos homens que se prostituem “sem abdicar 

dos protótipos gestuais e discursivos da masculinidade em sua apresentação perante o 

cliente”. 

Os homens que se prostituem nas ruas também desenvolvem esta atividade nos 

cinemas pornôs, saunas, banheiros públicos, fliperamas e bares (Almeida, 1986: p. 82), 

porém na rua sua clientela é constituída praticamente por homens (Almeida, 1986, p.84 

e Perlongher, 1987, p.23). 

Almeida (1986, p.84) afirma que o michê é “duplamente estigmatizado, pois 

pratica sexo pago e o sexo homossexual, ou seja, ele é um prostituto e transa com 

homossexuais”. 

De acordo com Almeida (1986, p.84) existe uma relação tensionada entre cliente 

e michê, visto que os clientes percebem o michê como “sexo fácil, pago, descartável, 

um objeto a ser usado; - é um homossexual ‘enrustido’”. Já para os michês, os clientes 

são desprezíveis, “um ‘veado’, um ‘bicha escroto’”, e podem conseguir deles dinheiro 

com facilidade. 

O papel sexual realizado nos programas sexuais apresenta-se como uma questão 

importante tanto para os michês quanto para os clientes, pois a existência da dicotomia 

ativo-passivo encontra-se presente, ressaltando a relação macho-fêmea, presente na 

lógica “binária” da concepção de gênero. O papel passivo do sexo seria praticado pelo 

cliente e o michê desempenharia a posição do penetrador, o ativo, retomando “a lógica 

da dominação simbólica estabelecida nas relações heterossexuais” (Fábregas-Martínez, 

2000, p.76). 

Perlongher (1987, p.216) ressalta que a relação entre o dominador e dominado 

presente na relação ativo-passivo, existente na relação michê e cliente consiste num 

intercambio econômico e com regra prescrita, já que “o passivo é quem paga e o ativo é 

quem recebe”. 

Contudo, os michês desempenham a função passiva, mas não podem verbalizar 

isto para os outros michês nem para os clientes, pois perdem prestígio no ramo de 

atividade sexual.  



 
 

Neste sentido, Almeida (1986, p.86) observa, 

Em um grupo de michês, todos sabem da possibilidade de inversão de 
papéis no ambiente privado, mas isto não pode, nem deve ser 
comentado nunca. Torna-se segredo do grupo. Caso algum deles diga 
algo a respeito, este membro deve ser desligado imediatamente, pois 
ele não era um “verdadeiro homem”, um “verdadeiro michê”, mas um 
“bicha disfarçado” e este comentário pode prejudicar o grupo como 
um todo, tornando público o seu “segredo indevassável”. 

 

Ademais, os homens que se prostituem desenvolvem algumas estratégias para o 

desenvolvimento dos programas sexuais, uma vez que possuem atividade sexual 

intensa, como por exemplo, evitar a ejaculação, fingindo orgasmos (Perlongher, 1987, 

p.231) e estimular a ejaculação dos clientes, na qual a masturbação recíproca é praticada 

(Almeida, 1986, p.86). 

Conforme afirma John Rechy apud Almeida (1986, p.84) existem “quatro 

variedades de michês: bicha extremamente feminina, jovem andrógino (geralmente 

loiro, esbelto, adolescente), o bissexual e o não entendido”. Entretanto, para Almeida 

(1986) no Brasil a predominância é de michês bissexuais e “não entendidos”3, pois para 

ele os rapazes afeminados não fazem dinheiro “na difícil vida fácil”, sendo uma minoria 

no mercado do sexo. 

Voltando ao Perlongher (1987) vale salientar que para ele existem de três tipos 

de michês: michê-macho, michê-gay e o michê-bicha. O michê-macho é representado 

por uma virilidade extremada, o michê-gay assume a orientação sexual homossexual e 

utiliza-se da masculinidade para atrair os clientes, porém a “virilidade é expressa de 

forma menos estridente” e o michê-bicha apresenta a orientação sexual homossexual, 

possuindo características femininas, não fazendo uso da tal virilidade. No entanto, 

Perlongher (1987, p.128) destaca para a “diferenciação entre michê-macho e michê-

bicha é transparente, os limites entre michês-bichas e michês-gays são confusos, e às 

vezes até subjetivos”. 

1.2 – A prostituição masculina na cidade do Rio de Janeiro 

                                                 
3 Entende-se a expressão “não entendido” por pessoas que não possui e/ ou não se percebe com a 
orientação sexual homossexual. 



 
 

Como uma grande metrópole a prostituição de rua ocorre em toda região da 

cidade do Rio de Janeiro, representada de diferentes formas conforme o espaço urbano4. 

Todavia, este trabalho apresentará 2 pontos de prostituição com homens que se 

prostituem neste município: Cocotá – Ilha do Governador e Lapa – Centro.  

Nesses pontos de prostituição os homens para se identificarem ou para 

identificar os outros do mesmo grupo utilizavam os termos michê e boy como 

sinônimos ou termo bicha boy. Essa terminologia representa uma distinção entre os 

homens, assim como as áreas em que estão localizados. O michê é destinado para os 

homens com características tidas como masculinas e com identidade sexual 

heterossexual. Já os denominados bichas boys são homens com identidade sexual 

homossexual, com características femininas. 

Como salienta Guimarães (2004, p.67) a bicha possui dentro do sistema 

simbólico das relações sociais dos homossexuais uma posição de hierarquia inferior, em 

função da “expressão pública da identidade homossexual como da sua posição de 

classe”. É estigmatizado e com menor prestígio dentro do mercado do sexo. 

No ponto de prostituição no Cocotá – Iha do Governador os homens têm idades 

entre 17 a 30 anos aproximadamente, permanecendo nesta localidade cerca de seis 

homens. Esta localidade é dividida entre homens e travestis. Observou-se que as 

conversas entre si eram variadas desde assuntos como religião, em especial o 

Candomblé e Umbanda, até namoro, sexo, homens e o cotidiano em geral. 

Os homens se identificam como bichas boys, usam shorts, camisetas e chinelos. 

Inicialmente negaram ao pesquisador envolvimento com a prostituição, verbalizando 

que permaneciam no local somente por serem amigos das travestis, porém no decorrer 

do tempo, mais confiantes contaram realizar programas sexuais, como uma forma de 

diversão, pois não precisam dessa atividade. Eles têm trabalho fixo, por exemplo de: 

auxiliar de enfermagem, trocador de ônibus, atendente de loja, auxiliar de cozinha, entre 

outros. Informaram ter poucos clientes na prostituição, visto que estes preferem as 

“bichas montadas”, referindo-se as travestis iniciantes do local. 

                                                 
4 De acordo com Ribeiro (1997, 89), “É no espaço urbano que as lutas se desenvolvem, já que a cidade é, 
ao mesmo tempo, cenário e objeto das lutas sociais, que têm como dimensão espacial, a formação e 
diversos territórios, até mesmos por grupos marginais, a partir de atividades tidas como ilícitas”. 



 
 

Já no ponto de prostituição da Lapa – Centro, cerca de dez homens que se 

prostituem possuem idade entre 16 a 30 anos aproximadamente, oriundos dos bairros de 

Bangu, Glória, Jacarepaguá, de outros municípios Duque de Caxias, Niterói, São Paulo 

– SP e Viçosa – MG. Eles ficam expostos na Praça dos Arcos da Lapa, local 

movimentado, com grande circulação de jovens, ambulantes, policiais e de automóveis. 

Esses homens se identificam como michês ou boys, usam calças jeans ou 

bermudas, tênis e camisetas ou na maioria das vezes encontram-se descamisados, 

perambulando em grupos ou parados, conversando sobre mulheres e fazendo uso de 

bebida alcoólica, cigarro, maconha ou de outras drogas, enquanto aguardam os clientes 

que aparecem tanto de carro como a pé. 

Os homens na Lapa disseram que o preço do programa é de R$ 50,00 (cinqüenta 

reais), por meia hora no motel, praticando somente a posição ativa no sexo. Todavia, 

comentam que alguns michês mantêm prática sexual passiva, sendo a forma usual para 

conseguir mais dinheiro dentro do mercado do sexo. 

Os homens na Lapa chegam a realizar de quatro a cinco programas sexuais em 

noites movimentadas.  

De acordo com os homens, os clientes são na maior parte homens, os “veados”, 

pois mulher não precisa pagar, eles sim pagariam para manter relação sexual com ela. 

Os ‘michês’ contaram que se iniciaram na prostituição em virtude da 

necessidade econômica de sustentar a família. Seus familiares, mulheres, namoradas e 

amigos não sabem que realizam essa atividade. Alguns exercem ainda outras atividades, 

como por exemplo: ambulantes, ajudante de pedreiro e até foi mencionada ações de 

traficante e de cafetão de prostituição de mulher. 

Considerações Finais 

A prostituição masculina é um fenômeno complexo circunscrito no mercado do 

sexo, com inúmeras variáveis, na qual a relação de identidade de gênero, territorialidade 

e trabalho apresentam-se como elementos importantes. 

Neste sentido, destacam-se as diferentes identidades e a relação com o território, 

uma vez que no bairro de Cocotá – Ilha do Governador a identidade sexual é expressada 

como homossexual, sendo utilizados os artigos femininos nas comunicações entre o 

grupo.  



 
 

Agora na Lapa, os homens que se prostituem verbalizam sua identidade sexual 

como heterossexual ou bissexual, enfatizando o papel sexual e social do masculino nos 

vestuários, conversas e na posição ativa no sexo. 

Neste aspecto, observa-se a dicotomia entre masculino e feminino existente nos 

homens que se prostituem, na qual papel do masculino goza de maior prestigio no 

mercado do sexo, visto que os michês possuem maior renda, em decorrência da 

existência de uma clientela e do preço cobrado, comparadamente com os chamados de 

bicha boy, pois estes possuem poucos clientes.  

Contudo, destaca-se  que os homens que se prostituem tanto no Cocotá e como 

na Lapa não percebem a prostituição vivenciada como trabalho, mas sim como uma 

forma de complementação de renda ou diversão. Contudo, existe uma caracterização do 

mundo do trabalho, isto é, formal e informal. A primeira forma é representada não pelo 

aspecto legal, isto é, reconhecido através de registro, mas sim pela relação definida entre 

patrão – trabalhador, onde do contrato de trabalho está bem definido, constando a 

atividade exercida, assim como a paga pelo trabalho e carga horária trabalhada. A 

segunda forma, o trabalho informal, se dá pelo contrato da atividade, que é realizada 

entre o cliente e o homem que se prostitui. 

Vale ressaltar que esse contrato de trabalho no mercado do sexo é relativo, não 

sendo formalizado e sim estabelecido verbalmente, na qual o preço é determinado pelo 

cliente ou pelo homem que se prostitui, sendo estabelecido de acordo com ato sexual. 

Neste contexto, o preço estabelecido na relação sexual está organizado em 

função da qualidade dos serviços e dos produtos ofertados, como também pelo nível da 

clientela, o espaço urbano aonde são oferecidos serviços e a aparência dos homens, 

existindo uma rotatividade dos mesmos nos espaços do mercado do sexo. Como observa 

Eva Faleiros (2000, p.34), “Como qualquer outro ramo de negócios este está sujeito à 

oferta e à demanda, ou seja, às "leis" do mercado”. 

Assim sendo, faz-se necessário continuar o estudo sobre esta temática,  visto que 

a dimensão deste fenômeno, sendo importante um aprofundamento nas análises  sobre 

as diferentes identidades masculinas na prostituição de rua. 
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