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RESUMO 
O presente trabalho busca além de identificar quais circunstâncias levam o indivíduo a se prostituir, 
como estes se reconhecem e que perspectivas tem para o futuro, também identificar qual a visão de 
adolescentes que estão inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
referenciadas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município. Entre os 
adolescentes entrevistados 81,25%  compreendem a situação da mulher no mundo machista como 
ruim, referindo que os direitos não são iguais para ambos os sexos; 40,63% entendem que a venda do 
corpo por mulheres seja uma atividade necessária para a sobrevivência e 31,25% entendem como um 
desvio moral; 53,12% referem ao risco de contrair doenças ou engravidar; 87,50% dos entrevistados 
acreditam que as condições de vida no bairro favorecem a prostituição, destes, 81,24% citam o 
desemprego como motivação; 93,74% dos entrevistados desconhecem os direitos profissionais do 
sexo; 62,50% dos entrevistados nunca presenciaram situação de preconceito com as mesmas; 37,50% 
compreendem a prostituição como  trabalho para o sustento próprio ou familiar; 21,88% compreendem 
como uma forma incorreta de sustento individual ou familiar. 

 
Palavras-chave: Prostituição - Sobrevivência – Riscos 
 
INTRODUÇÃO 

A prostituição é uma construção social que nasceu no interior de um sistema 

capitalista, que via de regra incentiva a competição, a ascensão social e o 

consumismo, em que tudo o que se precisa ou que se quer ou sonha, já está no 

mercado pronto para ser consumido. No caso da prostituição não é muito diferente, 

pois trata-se do direito de consumir sexo, afetividade e companhia, na busca por 

aceitação, prazer, ou busca pela felicidade, enfim, o dinheiro paga pelo direito de 

consumir pessoas, tornando-as meras mercadorias, como se fosse algo natural à 

condição humana. Desta forma, o presente estudo busca apresentar a vivência e as 

dificuldades encontradas e por profissionais do sexo em meio a profissão, além de 

analisar qual a visão que adolescentes participantes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos possuem em relação a esta temática. 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar quais circunstâncias, as perspectivas e desafios que envolvem a 

prostituição em rodovias; 

 Identificar comportamentos violentos entre pessoas na pratica da prostituição; 

 Identificara visão de adolescentes do Projeto Ação família em relação à 

prostituição no bairro; 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Como parte deste estudo utilizamos a narrativa da vida de seis pessoas que se 

sustentam através da prostituição, abordadas de forma aleatória em vias públicas 



utilizadas para aliciamento de sua clientela e por visita domiciliar. Os relatos foram 

colhidos através de um formulário semiestruturado, com perguntas objetivas e 

subjetivas, cujas abordagens se deu sem contato prévio, com adesão foi livre e 

espontânea, tendo recebido o termo livre e esclarecido. Foram abordadas 4 (quatro) 

pessoas e se recusaram a participar. 

 

Uma segunda pesquisa foi realizada por abordagem probabilística intencional, 

composta por 35 adolescentes na faixa etária entre 14 e 18 anos, participantes do 

Projeto Ação Família no período entre 2017 a 2018. Os responsáveis pelos 

adolescentes receberam o termo de consentimento livre e esclarecido antes da coleta 

dos dados. Houve 03 (três) perdas por motivo de recusa, totalizando uma pesquisa 

com 32 adolescentes. Os encontros transcorreram no período de maio a junho de 

2018. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ainda há o julgamento social de que a prostituição não seja exercida como 

forma de sustento, mas que esta prática ocorra por opção que não deseja trabalhar. 

Para quem está de fora dessa situação é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de 

sair da miséria, mas para quem a vivencia, mesmo se auto denominando como 

profissional do sexo, está sob julgamento moral que via de regra a desmoraliza e 

segrega. 

 

As pessoas que trabalham como profissionais do sexo se deparam com muito 

preconceito ao exercer tal atividade, pois é um grupo considerado pequeno em meio 

uma sociedade que estigmatiza, julga e exclui aquelas pessoas que não se encaixam 

no perfil de sociedade composta por falsos moralistas. 

 

Santos, (2003) afirma: 

Os sistemas de desigualdades e exclusão em que nos enredamos 
quotidianamente, resultam de complexas teias de poder, pelas quais grupos 
hegemônicos constroem e impõem linguagens, ideologias e crenças que 
implicam a rejeição, a marginalização ou silenciamento de tudo o que se lhes 
oponha. (SANTOS, 2003, p. 339) 

Com as prostitutas ocorre da mesma forma, portanto, sempre sofreram com a 

violação de seus direitos, principalmente como seres humanos.  

 

PESQUISA COM PROFISSIONAIS DO SEXO 
 



As abordagens se deram de forma aberta e num único contato que transcorreu 

com boa receptividade por parte de 6 profissionais do sexo que estavam em horário 

de atividade profissional. Para resguardar a identidade das mesmas foram nominadas 

por E1, E2, E3,E4,E5,E6 . 

I- Dados de identificação: as mulheres falam de suas condições atuais, 
demonstrando suas características como pessoa, mulher, cônjuge e chefe de 
família: 

E1- tem 23 anos, é casada, procedente de Itaporanga-SP, portanto não reside no 
município de SM-SP, cursou até Ensino médio completo, se coloca como provedora 
da casa e tem ganho médio de R$ 4.000,00/mês, declara religião católica. 
E2- tem 34 anos, é separada, procedente de Jaú- SP, portanto não reside no 
município, cursou até ensino médio completo, se coloca como provedora da casa e 
diz ter ganho médio de R$ 300,00 /mês, não declara religião. 
E3-tem 31 anos, é solteira, reside no município desde que nasceu, cursou até ensino 
médio incompleto, se diz provedora da casa e alega ganho mensal de R$ 500,00. 
E4- tem 25 anos, é separada, nasceu e sempre viveu em S Manuel-SP, cursou até 
ensino fundamental incompleto, se diz provedora da casa e tem renda média de 
R$1.500,00 /mês, declara religião evangélica  
E5- tem 31 anos, é separada, procedente de Igaraçu do Tiete, reside no município há 
5 anos, cursou até o ensino fundamental incompleto, é provedora da casa e tem ganho 
de R$ 1.500,00/mês, declara religião evangélica 
E6-tem 34 anos, é solteira, procedente de Igaraçu do Tiete, reside no município há 6 
anos, cursou até ensino fundamental incompleto e se diz provedora da casa com 
ganho médio mensal de R$ 1.500,00, declara religião evangélica  
 

Todas declaram utilizar com regularidade os equipamentos sociais próximos às 

suas residências, citando Projetos Sociais, Unidade de Saúde, Grupos de Igreja e 

Escola ou Creche. Três delas conhecem os serviços ofertados pela Casa Santa Maria 

que está instalada no mesmo território. 

 
II- As 6 entrevistadas declaram não ter outra profissão, mas aspiram mudança 
de vida profissional: 
 

E1- “meu maior sonho é se tornar empresária e conseguir montar uma loja e deixar a 
atual profissão”. 
E2- “Espalhei currículo na cidade toda, nunca fui chamada nem para entrevista” 
E4-“Meu maior sonho é se tornar engenheira agrônoma e reencontrar e poder 
conviver com os outros dois filhos mais velhos” 
E5- “Tenho vontade de voltar a estudar e se formar, mas ficaria feliz se arranjasse 
pelo menos um emprego de faxineira para evitar a prostituição. Atualmente trabalho 
cortando bambu também.” 
“Mas olha aqui (apontando para o corpo) estou com alergia, toda cortada, o bambu 
machuca, é um serviço muito pesado” 
E6- “Queria pelo menos um emprego de faxineira” 
 
III- Quanto à estrutura sócio econômica e habitacional da família – todas as 
entrevistadas tem suas casas montadas e alegam ter contato com os filhos, 
muitas se prostituem em razão de ter que sustenta-los. 



 

E1- Reside com o marido e o sogro em um apartamento com 5 cômodos. Todos que 
residem na casa trabalham, mas somente o marido tem carteira de trabalho assinada. 
A renda mensal familiar é de R$ 8.000,00, assim, a renda da entrevistada significa 
metade da renda da casa. 
E2- Reside sozinha, em uma casa alugada de somente 1 cômodo, têm 1 filho de 18 
anos que mora com o pai em outra cidade. 
E3- Reside com 4 pessoas em uma casa de 3 cômodos, onde três delas trabalham, 
porém nenhuma com registro em carteira. 
E4- Reside com a filha em uma casa de 2 cômodos, sendo que no mesmo terreno 
residem a mãe com um neto, uma irmã, sobrinhos, primos e algumas outras pessoas 
que não fazem parte do contexto familiar. 
E5-Reside com os 4 filhos em uma casa de 3 cômodos. 
E6- Reside com os 4 filhos em uma casa de 4 cômodos. 
 
IV- Quanto ao relacionamento com o Grupo Familiar- As entrevistadas referem-
se as suas famílias com zelo. Alegam estar na atividade, mas têm outros 
objetivos a conquistar em função deles, principalmente os filhos. Percebe-se 
estreita relação entre as dificuldades econômicas, uso de drogas. Há carência 
afetiva em todas as falas. 
 
E1-“Conheci meu marido em um programa, e ele me aceita como eu sou, quer que eu 
saia, mas o dinheiro ajuda em casa”. “Hoje meu cônjuge sabe da atividade exercida, 
porém meu sogro e a família do meu marido desconhecem” 
E2- “Estou velha para exercer a atual profissão”. Se menospreza, dizendo não possuir 
idade nem beleza, tem o sonho de encontrar um companheiro para ajudar nas 
despesas da casa. 
E3-“Sempre residiu no Bairro com a família, sendo que a mesma possui conhecimento 
da atual atividade, não havendo resistência, sendo que a mesma já trabalhou com 
faxinas, porém pelo salário ser pouco optou pela prostituição. Tem apoio familiar, 
justamente por necessitarem do dinheiro angariado com a atividade. 
E4- “Sou mãe de três filhos, uma bebê de 1 ano e seis meses, um menino 4 anos e 
uma menina de 6 anos, por causa da prostituição para manter o uso de drogas, todas 
as crianças já estiveram em situação de acolhimento” “engravidei do primeiro filho aos 
18 anos e do segundo aos 21 e do terceiro aos 23. As duas crianças mais velhas, 
foram tiradas da família e não tive mais contato. Se percebe medo e angustia e fica 
muito abalada ao falar desse assunto e relata que o seu maior sonho é estar 
novamente com os dois filhos mais velhos. Está tentando manter longe da prostituição 
e do uso de entorpecentes, para não perder novamente a guarda da filha mais nova. 
Relata ter sofrido muito desprezo por parte da família enquanto se prostituía e fazia 
uso de substâncias psicoativas. 
E5- O filho mais velho é usuário de drogas, e já ficou acolhido. Não fala muito da 
família atual, mas de forma desconexa utiliza-se de algumas passagens para explicar 
o passado com eles: “Meu filho nasceu na casa das mães, lembro certinho, tinha 
minha cama e o bercinho dele, meus pais dormiram lá no dia que foram me buscar, e 
eu nem imaginava que eles estavam lá” 
 “Se precisar vou mesmo, para sustentara meus filhos faço qualquer coisa, pagando 
bem, que mal tem? Meu corpo ninguém come de graça” 
E6- Possui um filho de 18 anos que reside em outra cidade com parentes, e é usuário 

de drogas e uma de suas filhas já foi acolhida. A mesma se prostitui como forma de 
sustentar os filhos, diz que a família sempre soube e que não há problemas. 
 



V- Quanto a memória sobre passado e iniciação na atividade: Os históricos 
demonstram a iniciação na atividade por influência da família, seja pelas 
condições econômicas, seja por negligencia ou rejeição. Os relatos são 
carregados de angustia e mágoa. 
 
E1-” fui expulsa de casa aos 14 anos devido a sua orientação sexual (transexual), 
começando a se prostituir nesta mesma época como forma de suprir suas 
necessidades básicas”. 
E3-“Comecei a me prostituir aos 12 anos de idade, por curiosidade e indicações de 
amigas.  
E4-“Comecei a me prostituir com 14 anos de idade com influência do meu ex marido 
para manter o uso de drogas e chegava a realizar de 3 a 4 programas por noite, 
utilizando a rodovia como ponto e os caminhoneiros como principais clientes”.  
 “Meu marido me obrigava a me prostituir para conseguir dinheiro, eu também 
precisava da drogar, então eu ia” 
“Toda vez que eu descia do caminhão, ele já tava lá esperando o dinheiro” 
“Quando tinha acabado de ganhar meu outro filho, ele me obrigava a ir com minha 
filha e meu bebê nos braços pedir, foi por isso que perdi meus filhos, se eu não fosse 
ele me batia” 
A cada programa realizado o marido já estava a espera do dinheiro e comprar mais 
droga para consumirem. Toda a família possui um histórico de abusos, cometidos 
pelos próprios familiares, sendo esta abusada aos 8 anos de idade pelo irmão mais 
velho. 
E5- Começou a se prostituir quando fugiu de casa aos 14 anos, devido a negligência 
dos pais, nesta mesma época começou a fazer uso de drogas. Os programas no início 
eram somente para manter o vício, atingindo uma renda de quase 3.000,00 no mês 
com a atividade. Aos 16 anos foi detida por envolvimento com brigas, grávida do 
primeiro filho a criança nasceu no período de reclusão da mesma, na época na 
FEBEM. 
E6-Começou a se prostituir quando saiu de casa ainda na adolescência, devido a 
negligência do pais. 
 

VI- Quanto ao exercício da atividade na atualidade: Entendimento da atividade 
como profissão e presença na rodovia  
 

E1- Residiu em várias cidades em diferentes estados, porém encontra-se trabalhando 
na rodovia João Mellão, próxima ao jardim Santa Mônica há 4 anos, estando todos os 
dias no local, utilizando carona na maioria das vezes para chegar até a rodovia e 
eventualmente é levada pelo marido. O local foi escolhido devido a distância da cidade 
onde a mesma reside, o risco mínimo de encontrar algum familiar do esposo, fácil 
acesso aos clientes e o grande fluxo de veículos. Sua maior dificuldade na atualidade 
decorre do relacionamento familiar, devido a não aceitação quanto à sua orientação 
sexual e sua atual profissão. Quanto aos desafios encontrados em relação a profissão, 
diz que a maior dificuldade é lidar com os clientes sujos, que fazem uso de substâncias 
psicoativas, chatos e maldosos, que fazem piadas em relação a sua orientação 
sexual.  
E2- Diz que o maior problema enfrentado por ela na atualidade é o desemprego, não 
entendendo a prostituição como uma profissão, a família não sabe dessa atividade da 
mesma, por este motivo busca por outras cidades, não se restringindo somente a 
rodovia João Mellão. Se deslocando de um lugar para outro através de caronas. 
Relata estar na atual atividade por não conseguir emprego com salário fixo. 



E3- Entendendo a prostituição como uma profissão, diz que possui direito de se 
aposentar, porém não sabe quais os procedimentos para que o direito seja acessado, 
apontando como dificuldade enfrentada com a atividade a inconstância de clientes e 
a arrogância de alguns deles. Utiliza da rodovia todos os dias. 
E4- A mesma relata que nunca foi agredida e sempre foi bem tratada pelos clientes, 
que após algum tempo se tornavam clientes fixos e faziam amizade, onde contavam 
um pouco da família e da sua vida, sendo a maioria deles casados. A mesma diz que 
é melhor possuir viajantes com clientes pelo fato de ser pouco provável que suas 
esposas descubram os programas. Não entende a prostituição como profissão. Está 
tentando se restabelecer para poder ficar com os cuidados da filha, alega que está 
alguns meses sem se prostituir visando continuar com a guarda da filha e assim tem 
muito apoio da família.  
E5- Diz realizar programas somente quando está passando por muita necessidade, 
como forma de sustento. Não entende a prostituição como profissão e sim como uma 
maneira de sustento ou forma de manter o vício de substâncias psicoativas. 
E6- A mesma se prostitui como forma de sustentar os filhos, diz que a família sempre 
soube e que não há problemas. Na maioria das vezes os Clientes ligam marcando os 
encontros. 
 
VII- Desafios e dificuldades enfrentadas e percepção de riscos: Muitas 
dificuldades são enfrentadas pelas mesmas, a concorrência, a exigência do 
mercado, as doenças e a violência. As mesmas tem consciência dos riscos e 
não acham natural que sejam maltratadas pelos clientes. 
 
E1- Quanto aos desafios encontrados em relação a profissão o maior é lidar com os 
clientes sujos, que fazem uso de substâncias psicoativas, chatos e maldosos, que 
fazem piadas em relação a sua orientação sexual. Relata se prevenir em todas as 
suas relações sexuais, usando preservativo e gel lubrificante, mas foi agredida por se 
negar a consumar o ato sexual sem preservativo e também por falta de pagamento 
dos clientes. 
E2- Diz sofrer preconceito no bairro onde mora. Diz se prevenir em todas as suas 
relações, utilizando-se de anticoncepcionais e camisinha, sendo agredida uma vez 
por falta de pagamento por parte do cliente. Utiliza as rodovias devido ao fácil acesso 
aos clientes, porém diz encontrar alguns desafios com os mesmos, devido à falta de 
pagamento em alguns casos, medo de sofrer agressões, sendo difícil efetuar 
denúncias. 
E3- A entrevistada utiliza da rodovia todos os dias, relatando utilizar como meio de 
prevenção camisinha e anticoncepcional, dizendo nunca ter sido agredida por nenhum 
cliente. Relata também, sofrer preconceito dentro do bairro de moradia, dizendo ser 
ofendida com frequência pelos moradores. 
E4- A mesma relata que nunca foi agredida e sempre foi bem tratada pelos clientes, 
que após algum tempo se tornavam clientes fixos e faziam amizade, onde contavam 
um pouco da família e da sua vida, sendo a maioria deles casados. Em suas relações 
diz sempre ter usado camisinha para realizar as relações sexuais e sempre teve muito 
medo de todos os riscos que corria não conhecendo na maioria das vezes os clientes 
e estando drogada em quase todas as vezes, pois o consumo do crack era constante. 
E5- Realiza programas somente quando está passando por muita necessidade, como 
forma de sustento. Relata sempre se prevenir em suas relações sexuais com 
camisinha. 
E6-. Na maioria das vezes os Clientes ligam marcando os encontros. Relata ter muito 
medo de contrair doenças e sempre se previne usando camisinha. Seu maior sonho 
é ver os filhos formados. 



 
 As pesquisas foram realizadas nas imediações de um território que 

não dispõe de muitos equipamentos sociais e recursos para o atendimento das 

necessidades de seus moradores, ficando próximo a uma rodovia, onde acontecem 

intensa prática da prostituição. Esta aproximação com a realidade da prostituição, e 

especificamente no uso de rodovias para aliciamento, demonstrou que o risco é muito 

aumentado, porque para a pratica as mesmas viajam e seguem longas distancias para 

longe de suas casas, em companhia de seus clientes já que para a pratica cada vez 

mais concorrida e para se resguardarem do julgamento de conhecidos e familiares. A 

pratica se dá no interior de veículos e em lugares ermos e assim desprotegidas 

seguem vítimas de violências e abusos quase nunca denunciados. 

 

Apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente pesquisa 

junto aos adolescentes que serão demonstrados através de gráfico que facilita a 

visualização dos resultados coletados que apontam qual é a visão dos adolescentes 

que participam do Projeto em relação à prostituição no bairro.



Gráfico 01 – Referente à compreensão da situação da mulher na perspectiva do mundo machista, identificação de situação 
de prostituição no bairro , entendimento da prostituição como atividade de risco e quais riscos, identificação de condições  
no bairro que  favorecem a prostituição e o por que, se há convivência com alguém que se prostitui e qual o vínculo coma 
pessoa, se conhece os direitos dos profissionais do sexo, se  presenciou situação de preconceito com as profissionais do 
sexo e como concebe a prostituição na atualidade 

 
 
Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes atendidos na Instituição Casa Santa Maria – Projeto Ação Família, em São Manuel/SP, no período de maio e 
junho de 2018. 
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Análise: Os dados apontam que 81,25% dos adolescentes entrevistados 

compreendem a situação da mulher no mundo machista como ruim, referindo que 

os direitos não são iguais para ambos os sexos; 100% dos entrevistados identificam 

situações de prostituição no bairro, destes, 40,63% entendem que a venda do corpo 

por mulheres seja uma atividade necessária para a sobrevivência e 31,25% 

entendem como um desvio moral; 100% dos entrevistados identificam a prostituição 

como uma atividade de risco, destes, 53,12% referem ao risco de contrair doenças 

ou engravidar; 87,50% dos entrevistados acreditam que as condições de vida no 

bairro favorecem a prostituição, destes, 81,24% citam o desemprego como 

motivação para a atividade; 81,25% dos entrevistados alegam que convivem com 

pessoas em situação de prostituição e 75% referem ter vínculo com estas apenas 

como conhecidos; 93,74% dos entrevistados desconhecem que as profissionais do 

sexo possuam direitos; 62,50% dos entrevistados nunca presenciaram situação de 

preconceito com mulheres profissionais do sexo; 37,50% compreendem a 

prostituição como atividade de trabalho para o sustento próprio ou familiar; 21,88% 

compreendem como uma forma incorreta de se sustentar ou sustentar a família. 

 
Constatamos que entre os adolescentes entrevistados, identificam ser ruim 

por não ter equiparados os direitos entre ambos os sexos.Todos os pesquisados 

identificam a ocorrência de prostituição no bairro, indicando como uma atividade de 

risco, e acrescentam que as mesmas podem contrair doenças ou engravidarem de 

forma indesejada. Analisando as situações que podem ocasionar a pratica na 

localidade, indicam que há falta de emprego e isso pode ser a motivação para se 

prostituírem já que consideram como uma forma de conseguir dinheiro para o 

sustento familiar ou individual, porém não aprovam e citam como “forma incorreta”. 

A maioria dos adolescentes entrevistados diz conviver com pessoas que ganham a 

vida se prostituindo, tendo-as apenas como conhecidas e relatam que nunca 

presenciaram qualquer situação preconceituosa contra as mesmas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Através do resultado de nosso estudo, é possível afirmar que a prostituição é 

considerada por todas as entrevistadas como uma atividade de risco, inclusive para 

os adolescentes. Portanto todas identificam desafios enquanto profissionais do 

sexo, deixando bem claro que o exercício da atividade decorre por busca financeira 

ou por manter o uso de substâncias psicoativas. 



 

Os desafios diante a pesquisa foram muitos. As recusas se deram referente 

ao receio em relatar a atual profissão, havendo resistência quanto ao tema, porém 

todas as profissionais foram atenciosas e ouviram a proposta antes de recusar. 

 

Durante a abordagem na própria rodovia, local de trabalho das profissionais, 

muitos veículos buzinavam e paravam, porém eram avisados que a presença no 

local se referia estritamente a pesquisa. Todas as entrevistadas que aceitaram a 

fazer parte da pesquisa foram extremamente atenciosas, respondendo todas as 

questões propostas e as respostas sendo condizentes com o que estava sendo 

tratado, não havendo contradições. Em meio a uma das entrevistas um cliente 

solicitou o serviço da profissional, a mesma continuou a responder para depois se 

deslocar até o cliente, atendendo-o no mesmo local.   

 

Com base nas posições adotadas pelos jovens pesquisados, verificamos 

que, de um lado demonstram certa naturalização dos fatos, de outro, expressam 

compreensão com a situação das pessoas que se submetem a essa atividade para 

ganhar o sustento, contemporizando com as dificuldades sociais da localidade mas, 

em nenhum momento remetem a julgamento como falta de vergonha, vicio, falta de 

moral, muito embora não acreditam ser a forma correta de se ganhar o sustento. 
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