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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo identificar as percepções de mulheres prostitutas 

acerca da função social da escola na educação de seus filhos e filhas, além de 

buscar compreender de que forma a escola acolhe e lida com essas crianças. Para 

tanto, serão realizadas entrevistas com prostitutas que exercem trabalho sexual no 

Território Praia Azul, no município de Americana - SP, e com profissionais da 

educação de uma escola localizada nesse Território. Como procedimentos 

metodológicos, além das entrevistas, também serão adotados observação 

participante e registro em diário de campo. A metodologia e interpretação dos dados 

coletados serão pautadas no enfoque qualitativo, priorizando os significados que 

prostitutas atribuem à escola e ao processo de educação de sua prole.  

 

INTRODUÇÃO 

Mulheres que exercem prostituição, frequentemente, são estigmatizadas e 

sofrem com a negação de seus direitos humanos em função do preconceito 

motivado pelo exercício de sua ocupação. Representações sociais e os estereótipos 

veiculados em meios de comunicação reforçam a construção de uma imagem 

depreciativa acerca de mulheres prostitutas o que dificulta o empoderamento dessas 

mulheres na busca por seus direitos (SOUSA, 2014).  

A negação dos direitos das prostitutas pode ser potencializada nas chamadas 

“zonas de prostituição”, como se verifica no Território Praia Azul, maior zona de 

confinamento da prostituição na cidade de Americana/SP. Esse processo de 

marginalização e exclusão social que recai à prática da prostituição afeta não 

exclusivamente a quem de se dedica a essa ocupação, mas também aos filhos e 

filhas das prostitutas e às demais pessoas que convivem com elas nesses 

ambientes prostitucionais. 

Pesquisas e estudos realizados em diálogos com prostitutas (MENDES; 

MARQUES, 2009; SOUSA, 2012) têm demonstrado autoimagens acerca dessas 

mulheres elaboradas com base em suas próprias percepções e leitura de mundo, 

tais imagens se contrapõem aos estereótipos depreciativos, comumente, veiculados 

sobre as prostitutas. Com base nos depoimentos cedidos por essas mulheres é 

possível apreendê-las como mães zelosas por seus filhos e filhas, que veem na 

educação e no processo de escolaridade possibilidades para transformação social e 



para a abertura de novos caminhos e oportunidades a seus filhos e filhas. Assim, 

percebe-se que a escola assume relevante função de socialização, pois esta recebe 

um número expressivo de alunos e, em seu conjunto, se configura como um leque 

de diversidades que se encontram num espaço único, num tempo histórico comum a 

todos e motivados por um mesmo objetivo: educar-se (MENDES; MARQUES, 2009). 

 

OBJETIVOS 

Essa pesquisa tem como objetivo identificar as percepções de mulheres 

prostitutas acerca da função social da escola na educação de seus filhos e filhas, 

além de buscar compreender de que forma a escola acolhe e lida com essas 

crianças. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Esse trabalho encontra-se em desenvolvimento. No primeiro semestre de 

2018 foi realizado levantamento bibliográfico e neste semestre será efetivado o 

trabalho de campo no Território Praia Azul. O desenvolvimento ocorrerá por meio da 

aproximação e do diálogo com prostitutas maiores de 21 anos, buscando analisar as 

percepções da autoimagem e o processo de escolarização de seus filhos. Na 

escola, serão realizadas entrevistas com educadores/as e a discussão será pautada 

em propostas de acolhimento aos filhos/as das prostitutas.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais desta pesquisa de iniciação científica consistem no 

aprofundamento teórico que permitiu mapear algumas produções sobre a temática 

da escolarização de filhos/as de prostitutas. Os trabalhos de Mendes e Marques 

(2009), Santos (2011) e Silva (2016) se debruçaram a investigar a prostituição a 

partir das relações mães-prostitutas e seus filhos/as , evidenciando a recorrente 

preocupação das prostitutas com a educação de sua prole. A escola apresenta-se, 

dessa forma, como um espaço de desenvolvimento humano que deve ter como 

preocupação a implementação de estratégias e políticas educacionais visando ao 

acolhimento da diversidade, considerando, sempre, que o desenvolvimento humano 

é direito de todo cidadão e dever do Estado (KASSAR, 2016). 

A metodologia da pesquisa está ancorada nos princípios da Educação 

Popular, em que pesquisadores/as e educadores/as buscam construir 



conhecimentos por meio do diálogo entre saberes acadêmicos e saberes populares, 

tendo como compromisso o processo de humanização das pessoas envolvidas. 

Desta forma, o desenvolvimento de pesquisa de iniciação científica, vem trazendo 

contribuições relevantes para a formação da estudante, no tocante ao ato de 

pesquisar no convívio e diálogo com populações estigmatizadas, como é o caso das 

prostitutas, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos sobre a pesquisa 

crítica e problematizadora comprometida com uma educação para a autonomia e 

para o protagonismo social. 
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