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Resumo 

Esta dissertação tem o objetivo de contribuir para reflexões sobre a prostituição feminina
no Litoral Norte paraibano nas regiões específicas da Baía da Traição e aldeias indígenas
Potiguara,  região  de  constante  fluxo  cultural  entre  indígenas e  não  indígenas.  Nesse
aspecto pretendo analisar os trânsitos, as fronteiras do corpo, da sexualidade, identitárias
e  étnicas  como categoria  central  para  entendimento  das práticas  da  prostituição que
inauguram  a  possibilidade  de  estudar  as  relações  de  gênero  em  lugares  borrados,
fronteiriços,  misturados.  De  maneira  específica,  discuto  a  experiência  do  gênero
articulada nas fronteiras entre o urbano e o rural, indígena e não indígena, o mostrar e
esconder,  visível  e  não visível.  Analiso as relações sociais  entre as mulheres que se
prostituem  e  a  comunidade  que  habitam,  a  mobilidade,  as  trocas  econômicas  e
simbólicas, conflitos e situações de violência, uma vez que o ambiente social é permeado
por  estas  dimensões  e  o  trajeto  dessas  mulheres  abarca  conjunturas  complexas  e
particulares. Analiso o fluxo interétnico e de pessoas e as relações que se constroem de
modo distinto dentro e fora da comunidade indígena, analiso como as mulheres que se
prostituem constroem suas identidades indígenas e de prostitutas. Analisarei a mobilidade
presente nas relações de prostituição e o porquê da mobilidade,  as mulheres indígenas
que  se  prostituem  evitam  esta  prática  na  área  indígena  a  fim  de  resguardar  suas
identidades  devido  a  comunidade  ser  pequena,  ainda  existe  o  receio  diante  da
probabilidade de fofocas e mal estar na comunidade. Contudo, a região caracteriza-se
como um todo heterogêneo,  sendo necessária  uma análise processual  para abranger
toda a especificidade destas práticas na área abordada. 
 Palavras chave: prostituição; fronteiras; fluxos; heterogeneidade 
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Abstract

This thesis aims to contribute to reflections on female prostitution in the Paraíba`s North
Coast in specific regions of the Baía da Traição and Indian villages Potiguara constant
cultural  flow  region  between  indigenous  and  non-indigenous.  Within  this  hemisphere
intend to analyze the transits, the body boundaries, sexuality, identity and ethnic category
as central to understanding of prostitution practices inaugurate the possibility to study the
gender  and  blurred  places,  border,  mixed.  Specifically,  I  discuss  the  experience  of
articulated gender border between urban and rural,  indigenous and non-indigenous, to
show and hide, visible and not visible. Analyze the social relations among women who
prostitute themselves and the community they inhabit,  mobility,  economic and symbolic
exchanges, conflicts and situations of violence, since the social environment is permeated
by  these  dimensions  and  the  way  these  women  includes  complex  situations  and
individuals. Analyze the ethnic and flow of people and relationships that are built differently
inside and outside the indigenous community, such as women who prostitute themselves
build  their  indigenous  and  prostitutes  identities.  Analyze  this  mobility  in  prostitution
relationships and the reason for this  mobility,  indigenous women prostitutes avoid this
practice in the indigenous area in order to protect their identities because the community is
small,  there  is  the  fear  on  the  probability  of  gossip  and  malaise  in  the  community.
However, the region is characterized as a heterogeneous whole, requiring a procedural
analysis to cover the whole specificity of these practices in the covered area.
Keywords: prostitution. Borders. flows, heterogeneity.
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Se acaso me quiseres
sou dessas mulheres 

que só dizem "sim!"

Por uma coisa à toa
uma noitada boa,

um cinema, um botequim.

E, se tiveres renda,
aceito uma prenda,

qualquer coisa assim,
como uma pedra falsa,

um sonho de valsa 
ou um corte de cetim. 

E eu te farei as vontades. 
Direi meias verdades 

sempre à meia luz. 
E te farei, vaidoso, 

supor que és o maior 
e que me possuis. 

Mas na manhã seguinte 
Não conta até vinte: 

Te afasta de mim, 
pois já não vales nada,

és página virada. 
Descartada do meu folhetim.

   
(Folhetim, por Chico Buarque)
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Introdução 

O objetivo desta pesquisa é analisar as práticas da prostituição feminina no Litoral

Norte Paraibano, na região que abrange a cidade da Baía da Traição e aldeias Potiguara

circunvizinhas.  O  recorte  etnográfico  tem  como  especificidade  o  estudo  de  uma

comunidade cuja abrangência acolhe em si fluxos e fronteiras étnicas, culturais e sociais.

Nesse  aspecto  analiso  as  “fronteiras”  como  questão  central  para  o  entendimento  da

prostituição devido às particularidades do espaço social, cultural e geográfico.

 Analiso como a prostituição se organiza numa região de constante fluxo cultural e

de  pessoas  e  como  as  mulheres  que  se  prostituem  dialogam  com  questões  de

pertencimento étnico, segredos sobre suas práticas na prostituição, construção dos seus

corpos, questões de gênero e sexualidade.  Nesse aspecto considero as fronteiras do

corpo,  identitárias  e  de  sexualidade  como categoria  central  para  o  entendimento  das

práticas da prostituição na região. Neste exercício de reflexão etnográfica busco  dialogar

com questões como: Existem especificidades entre os corpos das mulheres indígenas e

não indígenas que se prostituem e outras mulheres que não o fazem? E, estes corpos de

mulheres  que  se  prostituem  em  seu  ofício  acionam  as  categorias  étnicas  ou  fazem

referência a um pertencimento étnico enquanto distintivas de si?  Como se  constroem

identidades étnicas de mulheres que se prostituem atreladas às suas identidades como

prostitutas? Em que momento a identidade étnica e de prostituta é acionada? 

Sobremaneira, essas questões perpassam um desafio maior: apresentar e discutir

configurações de controle sobre o corpo das mulheres que se prostituem e avaliar como

estas constroem suas identidades diante de uma perceptível fluidez. Considero também o

modo como a vida na prostituição é percebido e tomado pelo cotidiano dessas mulheres

tendo  em consideração que as mulheres indígenas que se prostituem   exercem  suas

atividades na prostituição  de maneira discreta, sob o signo do segredo muitas vezes, e

estabelecem esta atividade como um suporte financeiro ou mesmo como forma de lazer e

sociabilidade.  

Os fluxos que constituem a vida na prostituição, nos termos desse trabalho, dizem

respeito  não  apenas  a  um  aspecto  geográfico  de  mobilidade  pelo  espaço.  Antes,

sinalizam também para processos intensos no curso das próprias vidas e das parcerias

profissionais e afetivas que estabelecem. Há relatos de uma possível saída das atividades

de prostituição e os mecanismos para essa empreitada, como, por exemplo, arrumar um
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marido ou outra atividade financeira. Algumas mulheres com quem mantive interlocução

abandonam as atividades da prostituição ao se casar e retornam a prostituição após a

separação.

Nesse sentido, realocar as categorias para uma melhor aplicabilidade no campo de

pesquisa,  utilizando-se  de  classificações  que  deem  conta  de  processos  sociais

abrangentes em que essas mulheres estão inseridas, é importante para não essencializar

a categoria “prostituição”. Essa estratégia permite ainda identificar os múltiplos papéis que

essas  mulheres  desenvolvem  ao  longo  de  suas  jornadas.  É  nesses  termos  que

acompanhando as orientações do antropólogo José Miguel Nieto Olivar, “opto por trabalhar

com o nome “prostituição” como fingidamente neutral, porque, além de ser vivo no campo feito,

acolhe uma riqueza antropológica e histórica da qual os outros nomes não conseguem dar conta”

(OLIVAR, 2013, p.35). 

 Nesse ínterim trarei à discussão antropológica autores fundamentais que estudam

prostituição no Brasil  como Fonseca (2003, 2004),  Calvilha (2010);  Silva e Blanchette

(2005);  Blanchette e Silva (2009); Piscitelli  (2002, 2004, 2007, 2011);  Tedesco (2008);

Rago  (2008).  Estes  autores  e  autoras  entendem  o  exercício  da  prostituição  como

pertencente a uma gama de relações que envolvem gênero,  geração,  etnia,  classe e

trocas afetivas e sexuais,  que entendem o mercado do sexo com toda sua amplidão.

Segundo Adriana Piscitelli  (2005),  o mercado do sexo comercial tem dado lugar a uma

verdadeira indústria com diversos tipos de trabalhos sexuais que abarca.

Os desempenhos em bordéis, boates, bares, discos, saunas, linhas
telefônicas  eróticas,  sexo  virtual  através  da  internet,  casa  de
massagem,  serviços  de  acompanhantes,  agências  matrimoniais,
hotéis, motéis, cinemas e revistas pornôs, filmes e vídeos, serviços
de  dominação  e  submissão/sadomasoquismo,  prostituição  de  rua.
(PISCITELLI, 2005, p. 1).  

Um mercado que compreende uma diversidade e atende às demandas dos desejos

das pessoas que procuram serviços sexuais. Tomando como base as marcas de gênero

que atravessam o mercado do sexo, nota-se que são muitos os fatores para o ingresso na

prostituição. “Porém há de se pensar que a prostituição velada, como categoria de análise

estática,  não  contribui  para  entendimento  de  diversos  tipos  de  ‘inserção  no  contrato

explícito  de  intercâmbio  entre  sexo  e  dinheiro’”  (PISCITELLI,  2005,  p.  1).  Contudo,  a

categoria “programa” ou mesmo “prostituição” não dão conta do leque de alternativas para

se pensar a prostituição no recorte etnográfico proposto. A forma como a prostituição

ancora  na  Baía  da  Traição  e  aldeias  Potiguara  tem características  singulares.  Nesta
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região muitas mulheres se  referem as atividades de troca de sexo por dinheiro como

alternativa, como segundo plano e aplicam o termo “brincar” para denotar tal argumento.

O  problema  central  desta  pesquisa  consiste  em  descobrir  as  vicissitudes  da

prostituição na região do litoral norte da Paraíba, com especial atenção para as relações

estabelecidas  entre e  com mulheres indígenas das aldeias Potiguara nesse contexto. A

pretensão assim é entender como se dão a relação com os demais do grupo, uma vez

que as mulheres indígenas que entram no mercado do sexo geralmente saem de suas

respectivas aldeias para prostituir-se fora da comunidade, ao passo que as mulheres não

indígenas migram de outras regiões em destino à comunidade indígena para exercer as

atividades de prostituição. Tratarei deste fenômeno no decorrer da etnografia onde viso

entender o porquê desse deslocamento. Analisarei o significado do segredo em relação

das práticas no mercado do sexo das indígenas partindo do pressuposto de que esse

segredo social tem a ver com questões de etnicidade e atravessa as fronteiras do gênero,

sexualidade, família e estigma. Nesse sentido, analisar as relações de gênero, classe,

geração e etnia dentro do recorte etnográfico proporciona melhor entendimento a respeito

de como as mulheres se organizam, se mantém economicamente, além de entender suas

relações familiares e sociais. Em segundo lugar, proponho ampliar o recorte a respeito da

prática da prostituição com adensamento das referenciais e do campo de pesquisa, tendo

em vista que o objeto é composto por uma dimensão de significados muito abrangentes e

complexos.

O Litoral Norte da Paraíba é constituído por um conjunto de 11 cidades, das quais,

nos termos desse trabalho, apontamos significativamente para Mamanguape, Rio Tinto e

Baía da Traição, as maiores cidades da microrregião e que também são as localidades

onde a maior parte do trabalho etnográfico aqui apresentado foi desenvolvido.  De acordo

com as fontes do Instituto brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) do ano de 2014 a

Baía da Traição é a cidade com maior concentração de Indígenas no Brasil, é uma região

que se sustenta basicamente da agricultura e da pesca. Possui 8. 696 habitantes,  dos

quais  5.687  eram  índios,  situa-se  no  Litoral  Norte  do  estado  da  Paraíba,  abrange

aproximadamente 20.820 hectares1 distribuído em três áreas adjacentes, nos municípios

de Baía da Traição,  Rio Tinto e Marcação.  O mercado de trabalho nessas regiões é

proveniente da agricultura, pesca, aposentadoria dos idosos e ajuda da FUNAI. 

1 A área Indígena referia à sesmaria de São Miguel marcava aproximadamente 57 000 hectares devido ao    decreto
referido pelo presidente João Batista Figueiredo sob o decreto89 256 no ano de 1983 a área indígena perdeu grande
parte  de  suas  terras,  esta  redução  causou grandes  perdas  a  comunidade que  dependiam das  terras  para  moradia  e
alimentação.
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Rio Tinto foi organizada a partir de uma vila operária construída para abrigar os

empregados da antiga fábrica de tecido da família sueca Lundrgem. A construção dessa

fábrica aumentou o número de habitantes da cidade devido a processos migratórios em

que  trabalhadores  migravam  de  outros  estados  com suas  famílias  para  trabalhar  na

fábrica e morar nas suas proximidades.  Pensar no campo por esses aspectos também

deduz que possivelmente existem intercâmbios entre cidades dos trabalhadores fabris e

rurais, esse fenômeno gera economia e sociabilidade na região. 

Durante a pesquisa, quando perguntava  às interlocutoras o que elas entendiam

como prostituição, ou mesmo se elas se prostituíam, as respostas eram quase imediatas:

“eu brinco” e “negocio a brincadeira” por dinheiro ou presentes. Logo, o termo “brincar”

utilizado para denotar prostituição é uma categoria nativa que denota brincadeira e se

insere no contexto de lazer, mas também a uma noção ampliada de “trabalho sexual”. É

uma categoria da qual me aproprio para demonstrar que as mulheres que se prostituem

na região  estudada embora  consigam um suporte  financeiro  graças às  ‘brincadeiras’,

também se divertem e utilizam espaços de lazer como todos os habitantes do recorte

etnográfico.

Nas relações que envolvem as negociações no mercado da prostituição não só a

troca de dinheiro por sexo é uma modalidade única. A mulher que negocia com o corpo

também pode receber presentes, pequenas dádivas como perfume, maquiagem, roupas,

calçados, etc. Tais presentes em outros contextos talvez não fossem reconhecidos como

integrantes de uma relação de trocas financeiras por sexo, ou mesmo “vender as carnes2”,

como  elas  remetem.  “Vender  as  carnes”,  segundo  as  interlocutoras  remete  as

negociações  de  sexo  por  dinheiro  ou  por  produtos,  é  uma  configuração  de  relação

constitutivo do mercado do sexo nessa região. 

Os presentes adquiridos como via de troca entre a prostituta e o cliente não tira o

valor  econômico  do  programa.  No  caso  em  questão, os  presentes  recebidos  pelas

mulheres que se prostituem geralmente são de utilização pessoal como roupas, calçados,

perfumes,  maquiagens,  bijuterias.  Produtos  que  elas  comprariam  com  o  dinheiro

arrecadado nos programas, logo, este tipo de troca não afeta negativamente a economia

das mulheres,  ao contrário,  lhes poupa uma parte do ordenado recebido.  Geralmente

aceitam presentes que vão necessitar no seu dia  a dia no procedimento de preparação

2O  termo vender as carnes é usado pela interlocutora, no sentido estrito do termo significa se prostituir.
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para a “vender as carnes” ou mesmo para sair para festas e participar dos circuitos de

lazer e sociabilidade.

A relação entre troca de presentes entre homens e mulheres e sua inserção por

vezes assume um clima de desconfiança no contexto etnográfico. Receber presentes é

um aspecto comum nas relações de paquera e flerte entre homens e mulheres, e mesmo

entre pessoas do mesmo sexo na região. Assim como no caso das mulheres que têm a

prostituição ou a venda de carnes como parte de sua renda, esses presentes têm uma

função  prática  de  economia  do  ordenado.  Isso,  todavia,  ainda  que  constitutivo  das

transações,  não  é  definidor  do  mercado  do  sexo  na  região.  Clientes  intermitentes,

temporários, não necessariamente estabelecem esse tipo de vínculo de troca de dádivas

com as mulheres. Por outro lado, pessoas que não se prostituem por vezes também são

avaliadas negativamente por parentes e vizinhos quando recebem presentes de outros.

Olhares de desconfiança e suspeição sobre esse tipo de ação são um dos elementos

propulsores  da  intensa  mobilidade  nas  quais  mulheres  e  mulheres  transexuais

usualmente estão engajadas na região.

A busca por lazer e sociabilidade, estado recreativo, redes de contato, participação

em festas, saídas em busca de diversão também fazem parte do ingresso das mulheres

na prostituição. Contudo, as mulheres não só encontram no comércio do corpo como uma

estratégia de sobrevivência; elas sociabilizam, se divertem, vão às festas, vivenciam suas

sexualidades, dialogam com seus corpos e identidades com autonomia, empoderamento3

e poder de agência (ORTNER,2007). 

A prostituição no recorte etnográfico em questão também aparece relacionada à

limitada  oferta  de  oportunidade  de  emprego  para  o  público  feminino,  bastante

característico da região indígena. Quando se pensa em aspectos de gênero, a situação

financeira dos indivíduos se apresenta mais conflitante. Uma parcela significativa  das

mulheres indígenas são de família de agricultores rurais e pescadores e não se enxergam

exercendo as atividades na agricultura e pesca. Dada a grande visibilidade que um modo

de vida urbano estabelece na região, muitas vezes ocupação nesses postos são visto

como  falta  de  iniciativa,  despreparo.  Uma  das  estratégias  para  criar  alternativas  ao

trabalho na agricultura e na pesca então é a participação e investimento na educação

3O  empoderamento  feminino  delega  autoridade,  baseia-se  na  delegação  de  poderes.  É  um  desafio  às  relações
patriarcais, ao poder de dominância masculino e manutenção dos privilégios do gênero. Traz a perspectiva de mudança
de dominação tradicional, garantindo a autonomia para as mulheres no que condiz com direitos sexuais, do corpo e
capacidade de ir e vir no âmbito público e privado
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formal. Todavia apenas 1 das 18 interlocutoras com quem mantive contato na Baía da

Traição e aldeias Potiguara conseguiu concluir o ensino médio. Esta, por sua vez, sonha

ser enfermeira.  As demais mulheres exercem pequenas funções não especializadas, a

exemplo do trabalho nas pousadas, restaurantes da cidade, com artesanato e em cargos

públicos, principalmente nos postos de saúde. 

As mulheres que trabalham nas cozinhas das pousadas e restaurantes da cidade,

assim como as que vendem artesanato local, não tem estabilidade financeira e dependem

do período sazonal do verão, momento em que a demanda de turistas na cidade da Baía

da Traição é maior. Em outros períodos do ano, quando a procura por artesanato cai

juntamente com as reservas em pousadas e frequência de turistas em restaurantes elas

se  mobilizam  para  outras  cidades  em  busca  de  sustento  financeiro  exercendo  as

atividades da prostituição. Essas dinâmicas de mobilidade têm durações diversas, e da

mesma  forma,  seguem  roteiros  diversos,  ainda  que  geralmente  orientados  pelas

possibilidades oferecidas pelo transporte terrestre no curso na BR 101 que corta a cidade

de Mamanguape, e liga o país desde a região sul até o extremo norte. As viagens podem

durar  um  fim  de  semana  ou  mesmo  uma  semana,  fazendo  com  que  as  mulheres

indígenas façam o trajeto aldeia- cidade com frequência.

Esta pesquisa se desenvolve  a partir  da prerrogativa de ampliar  o  leque sobre

aspectos da prostituição no Litoral Norte paraibano e dar continuidade à discussão sobre

os aspectos integrantes  que não foram abordados no estudo4 anterior a qual me detive

sobre o cotidiano da prostituição na cidade de Mamanguape.  Nesta  primeira  pesquisa

abordei a prostituição em ruas e bares da cidade de Mamanguape como uma rede de

sociabilidade e violência onde as mulheres negociavam com o corpo e com usos de

psicoativos.  Tendo em vista que o universo da prostituição é composto de significados

muito  abrangentes  e  complexos,  repensando  e  relocando  categorias.  Agora,

aprofundando  a  pesquisa,  as  interlocuções  em  campo  e  a  reflexão  teórica  sobre  a

prostituição, meu propósito é colocar em pauta  questões relevantes sobre a temática, a

exemplo da noção da “situação de prostituição”. Utilizei essa classificação para remeter

ao processo social e denotar a prostituição como uma categoria transitória, porém não

compreendi que essa classificação pode ser interpretada no sentido estrito do termo como

parte  de  uma  abordagem abolicionista,  que  condena  a  prostituição  e  tira  da  mulher

prostituta seu empoderamento e poder de agência.

4 Pesquisa apresentada no ano de 2012, ao departamento de Antropologia da UFPB campus IV com o título “A vida no
brega: etnografia sobre o cotidiano e conflitos de mulheres em situação de prostituição no Litoral Norte da paraíba”. 
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Adriana Piscitelli (2012) ao abordar questões sobre exploração sexual e trabalho,

mostra como os discursos feministas se organizam em relação à prostituição. A autora

debate  conceitos  sobre  a  atividade  prostitucional  e  argumenta  que  a  ideologia

abolicionista ligada aos primeiros movimentos feministas europeus tem o intuito de abolir

a regulamentação da prostituição.

O modelo mais repressivo é o proibicionista, que considera a prostituição um
delito  e penaliza  todas as  atividades  e ela  vinculadas  e todas as partes
envolvidas, incluindo as prostitutas, consideradas delinquentes. Já o modelo
abolicionista penaliza a todos os que recrutam, organizam e se beneficiam
da prostituição. Nele, as prostitutas são consideradas, sobretudo, vítimas.
Aspectos deste modelo estão presentes em diversos países, inclusive, até o
momento, o Brasil, nos quais a prostituição me si não é crime, mas qualquer
tipo de intermediação é penalizado. (PISCITELLI, 2012, p. 5). 

Ainda que tenham desempenhado um papel  de  valor  significativo,  em especial

dentro e apartir  do debate feminista sobre as lógicas e dinâmicas de exploração das

mulheres, a perspectiva proibicionista/abolicionista nos termos desse trabalho mais limita

do  que  contribui  um  entendimento  minimante  profundo  da  forma  como  as  mulheres

vivenciam e interpretam suas experiências na prostituição. Dessa forma, acredito que se

por  um lado  essa  perspectiva  pode  funcionar  como  um  contraponto  para  pensar  as

relações entre atores, ela não pode ser tomada como uma medida única na medida em

que  contextos  diversos  mostram  diferentes  formas  de  apreensão  e  construção  de

realidades sociais, culturais, enfim, economias do sexo distintas. 

Vários são os elementos que tornam a região do litoral norte da Paraíba como um

espaço produtivo para se refletir sobre as particularidades e complexidades dos mercados

do sexo. Além do pertencimento étnico em virtude do papel ativo que grupos e territórios

indígenas  ocupam  na  morfologia  social  da  região,  podemos  apontar  também  a

sazonalidade do trabalho e da produção agrícola (principalmente devido a importância

que a monocultura de cana de açúcar desempenha no contexto) e da pesca, em especial

da pesca da lagosta, famosa na região. Além dessas atividades vinculadas a um domínio

produtivo, também devem ser consideradas as possibilidades de trânsito em virtude da

posição que a rodovia federal BR 101 ocupa na região, possibilitando uma via de trânsito

que costura o país no eixo norte-sul. 

O aumento da procura por prostituição na região estudada é acentuado durante o

período sazonal da pesca que movimenta a cidade e muda toda sua configuração. Assim,

há duas regiões distintas e muito próximas geograficamente, separadas por cerca de 30

quilômetros, com diversidade cultural aparente. De um lado Mamanguape com cerca de



19

44.030 habitantes  tem atividades econômicas diversas e se apresenta como um polo

considerado de produção de cana de açúcar. Na mão oposta, a Baía da Traição se insere

como “pertencente” ao território indígena. Se no primeiro os bares e cabarés ocupam um

lugar central na dinâmica de prostituição, principalmente quando do período de corte da

cana no qual centenas de trabalhadores migram pra região, no segundo a presença de

bares é  controlada devido  a  leis  que regem os grupos e  proíbem venda de bebidas

alcoólicas dentro de terras de demarcação indígenas. 

Contudo,  há  fatores  relevantes  que  fazem com o que  a  prostituição  na  região

estudada apresente características singulares. Por exemplo, na cidade de Mamanguape

onde pesquisei a prostituição no período de 2009 a 2012 mapeei nove bares e, focando o

estudo em um, ao qual  chamo de “Aconchego”,  analisei  que devido a localização da

cidade às margens da BR-101, que liga as cidades de João Pessoa/Natal,  o fluxo de

pessoas  de  uma  região  para  outra  contribui  com  a  mobilidade  das  prostitutas  e  a

movimentação  de  clientes.  Proporciona  um ambiente  de  trocas  e  interação  entre  os

espaços. Outro aspecto central abordado são as usinas de cana de açúcar que devido a

quantidade  de  trabalhadores  que  vem  de  outras  regiões  a  procura  e  demanda  dos

serviços  sexuais  aumente  consideravelmente.  Esse  aspecto  traz  à  tona  questões  de

mobilidade e sazonalidade presentes no recorte etnográfico atual.  

A cidade de Baía da Traição é um importante polo turístico da Paraíba e atrai

grande número de veranistas, em sua grande maioria de Guarabira e João Pessoa, que

geralmente permanecem na cidade nos fins de semana e muitas vezes prolongam suas

estadias nos meses de verão ou em datas festivas (como o carnaval ou as festas juninas).

Esse elemento sinaliza para o constante fluxo de pessoas entre as cidades. O trânsito

contínuo  de  pessoas  de  uma  cidade  a  outra  proporciona  que  possíveis  clientes  se

locomovam de outras regiões para a Baía da Traição em busca de sexo pago ou mesmo,

em períodos específicos, como o carnaval, onde mulheres possam fazer o mesmo trajeto

para se prostituir na cidade. Presenciei esse fenômeno durante a pesquisa de campo em

Mamanguape. As mulheres que se prostituíam no Aconchego bar se locomoviam para a

Baía da Traição durante todos os dias do carnaval, voltando para Mamanguape de manhã

quando a festa acabava. Segundo elas, nesse período conseguiam fazer mais programas

do que durante um mês no Aconchego bar. Nesse período, as festas de rua na Baía, bem

como o lazer nos rios e no mar fazem com que a população de pouco mais de 8 mil

habitantes quase dobre. 
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Durante a pesquisa mantive interlocução com dezoito mulheres, destas nove eram

oriundas de outros estados e se prostituíam na cidade da Baía da Traição e nas aldeias

Potiguara.  As outras nove são da etnia potiguara e locomoveram-se para outras cidades

para  poder  exercer  as  atividades  da prostituição  longe das  suas  respectivas  aldeias.

Apenas 4 delas concluíram o ensino fundamental, uma concluiu o ensino médio, 2 não

sabem ler e nem escrever, o restante cursa o ensino fundamental e médio. São mulheres

oriundas  de  municípios  como  Guarabira,  João  Pessoa,  Baía  da  Traição  e  aldeias

Potiguara  e dos estados vizinhos, como  Rio Grande do Norte.  Todas se inserem nas

atividades  da  prostituição  e  se  movem  entre  os  estados  do  país  para  exercer  as

atividades.  As  razões  dessa  mobilidade  são  diversas  na  biografia  das  interlocutoras:

busca de melhores oportunidades, pagamentos melhores, exercer a atividade longe dos

olhares familiares.

Durante a pesquisa na região da Baía da Traição mapiei 15 bares, dos quais  6

abrigavam  práticas  de  prostituição.  Até  o  fim  da  pesquisa,  apenas  um  continuava

funcionando.  Dos  15  bares  mapeados  2  estão  localizados  na  área  de  demarcação

indígena e atualmente estão com as portas fechadas.

A presente dissertação está dividida em três capítulos onde procuro argumentar

sobre as práticas da prostituição, numa relação constante entre corpo, identidade, gênero,

sexualidade e etnia. Dialogo com mulheres indígenas e não indígenas mas que exercem

seu trabalho na prostituição neste território etnicamente marcado. Durante o período de

pesquisa, pude perceber como essas mulheres dividiam seu cotidiano entre a família,

escola, trabalho e a prostituição. Ainda que o elemento étnico por vezes seja acionado

para distinguir estas mulheres entre si, o trabalho com o corpo de maneiras diversas as

aproxima, produzindo semelhanças e ao mesmo tempo, processos de diferenciação no

que concerne a expectativas sobre a vida na prostituição e para além dela.

No primeiro capítulo, “Entre o rural e urbano: os fluxos e fronteiras do Litoral Norte

da  Paraíba”,  contextualizo  a  região  estudada  e  sua  especificidade,  situando  o  leitor

geograficamente ao descrever o espaço social e geográfico da Baía da Traição e das

aldeias Potiguara considerando as cidades de Mamanguape, Rio Tinto e aldeia Mont-mor

para detalhar os cenários e atores sociais, analisar por onde circulam, como se organizam

economicamente,  como  estabelecem  a  divisão  do  trabalho  e  relações  de  gênero.

Entendendo este  cenário como um espaço de constante fluxo, uma  região com várias

unidades sociais uma vez que o conceito de “uma sociedade” não dá conta da variedade
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de  relações  e  processos  sociais  de  agregação,  desagregação  e  reagregação.  Esta

categoria parece ser intrinsicamente instável e com vários tipos de sistemas políticos e

grupos que se diferem em princípios formais (LEACH: 1996, p.69). 

Nesse sentido, o conceito de unidade social  serve para mostrar as variações e

instabilidades das unidades políticas e sociais das cidades do Litoral  Norte paraibano,

tomando como primeiro plano a cidade da Baía da Traição e as aldeias Potiguara que se

mostram  como  pequenas  unidades  que  se  desenvolvem  em unidades  maiores  e  as

grandes unidades se fragmentam em menores. Enfim, se separam e se agregam como

parte  de  um  processo  que  envolve  mudança  social,  proporcionando  uma  ideia  de

variedade que aparecem nas sociedades estudadas com muita frequência, que vai desde

o  sistema político  na  Baía  da  Traição,  sob  a  jurisdição  da  prefeitura,  até  as  aldeias

Potiguara,  chefiadas  por  um  cacique  geral.  Assim,  os  sistemas  políticos  possuem

variedades e princípios de organização que mostram a capacidade do indivíduo nutrir

ideias contraditórias e incongruentes sobre os sistemas sociais que se mostram tanto na

forma cultural como na expressão ritual. 

Outo  fator  preponderante  para  se  pensar  a  prostituição  no  recorte  etnográfico

estudado é entender o acionamento da identidade étnica e pensar nas circunstancias do

toré5 para  afirmação da identidade indígena,  ritual  praticado pela  maioria  dos grupos

indígenas do Nordeste. No caso especifico dos Potiguara, a dança simboliza um ritual

sagrado e geralmente é realizada para o público nas comemorações do dia do Índio (19

de Abril). O toré realça o sentimento de pertencimento étnico do grupo, gera sociabilidade

entre as aldeias e possui elementos essenciais para os Potiguara se pensarem enquanto

detentores da cultura Indígena com passado histórico comum. Segundo Bloch (1989) a

linguagem encontrada no processo ritual é a mesma do processo político. Em sua análise,

o autor aproxima religião e política, a ideia central é a sequência, e está mais interessado

na sequência do que na unidade social. Pensa o poder no campo do simbólico a relação

política/religiosa de homens com homens e homens com deuses e ancestrais.

O Toré dançado no dia do Índio inicia-se na aldeia São Miguel, conhecida como o

coração Potiguara, e segue até o local sagrado onde inicia-se a dança. Durante o toré é

5O Toré é uma dança festiva ao ar livre na qual os participantes formam um grande círculo que gira em torno de um
centro. Utiliza-se nessa dança Maracá, gaita entre outros instrumentos. A dança é marcada por pisadas fortes e cânticos
indígenas. Praticado por grupos indígenas da região N. e NE, é tradição entre os Potiguara que ritualizam o Toré em
festas comemorativas. É um ritual religioso que tem como objetivo principal a evocação dos encantados para preces ou
agradecimentos. A dança demonstra um quadro de categorias, símbolos, marcas, cânticos, signos verbais e não verbais.
Marcada por pisadas fortes e performances que dentro de um universo suscitam padrões dinâmicos e ações pertencentes
ao evento ritual, que transmite saberes e experiências, desencadeando valores vivenciados coletivamente e emoções.
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possível perceber elementos do sincretismo religioso. Em dado momento do ritual após o

cacique argumentar  sobre  a  sua importância  para  a  tradição Potiguara  inicia-se  uma

oração silenciosa na qual os indígenas rezam o pai nosso cristão.  A dança é efetuada

sempre em movimento circulares, no sentido horário dividido entre três círculos do menor

para o maior. No centro, as cantigas são entonadas pelos tocadores juntamente com as

gaitas e zabumbas. Percebe-se o recorte geracional como parte da estrutura do ritual,

uma vez que o próximo círculo é destinado às crianças e adolescentes. No maior círculo,

o que envolve os outros dois círculos menores é destinado aos índios que participam do

ritual dançando e tocando o instrumento nativo maracá. Os caciques se locomovem entre

os círculos. Em um dos rituais que observei os caciques se posicionavam no primeiro

círculo juntamente com os tocadores.  Só presenciei o Toré durante as festividades de

comemoração do dia do Índio. Segundo os interlocutores, o melhor ritual é feito em outras

datas, quando é voltado para eles e não para os turistas.

É notória uma mudança de papéis entre as mulheres que se prostituem. Em alguns

momentos  elas  resguardam  suas  identidades  étnicas,  em  outros  elas  a  acionam.  É

possível até percebê-las em meio a movimentos políticos na comunidade, sendo ativistas

junto às lideranças e afirmando seu pertencimento étnico durante o ritual toré.

Nesse  cenário,  contextualizo  a  prostituição  na  região  indígena  e  não  indígena,

argumentando sobre o trânsito de pessoas nesses dois espaços, observando por onde

circulam as mulheres indígenas e não indígenas que se prostituem, dentro e fora das

aldeias, e, como se mobilizam no cenário da prostituição. Descrevo ainda o circuito de

lazer e sociabilidade e como esses mecanismos interferem nas suas práticas no mercado

do sexo,  como se organizam os bares que atendem as atividades da prostituição na

região,  levando em consideração que o número permitido de mulheres exercendo as

atividades do sexo nesses bares é reduzido devido a políticas internas do grupo. Assim a

prostituição, embora seja permitida, é regulamentada por números. 

Os circuitos de lazer presentes na região correspondem aos bares, praças, praias,

rios  e  becos,  onde  as  mulheres  que  se  prostituem  vivenciam  suas  sexualidades

ancoradas  no  desejo  e  nas  negociações  do  sexo  pago.  Neste  aparece  a  categoria

“menina danada6”  que se inscreve nas representações sociais de gênero e aparece na

6 A referência  as  meninas  danadas, aparece  com frequência  na  fala  dos moradores  da Baía  da Traição  e  aldeias
Potiguara, é uma nomenclatura usada para explicitar as meninas que tem vida sexual ativa e sofrem estigma devido suas
atividades sexuais, estas mulheres não se prostituem ou mesmo trocam sexo por presentes, apenas iniciaram-se cedo (na
concepção dos indivíduos que as chamam de meninas danadas) na vida sexual. Em outra ocasião pode-se analisar as
meninas danadas como pra frente em relação aos costumes da comunidade em que habitam.
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fronteira que marca a distinção dos corpos entre as mulheres que se prostituem e as que

exercem a sexualidade livre, mas sem necessidade de trocas financeiras. 

 Dialogo também com questões de gênero, sexualidade e família descrevendo as

experiências de algumas mulheres na prostituição, como em expressão por elas utilizada

com frequência “caíram na vida”, e quais são as suas visões a respeito de suas práticas

sexuais.  Com base nessa premissa procurarei entender as situações ambíguas as quais

as  prostitutas  são  tidas  como  desviantes,  (BECKER,  2008)  ou  mesmo  o  limite  das

fronteiras conceituais, onde se confunde a prostituição com trabalho e exploração sexual.

No âmbito da prostituição, as relações de poder não são estáticas, a mulher que se

prostitui tem poder de agência, assim como o cliente e o dono do estabelecimento no qual

exercem a prostituição. O poder se torna algo que marca essas relações, mas ao mesmo

tempo encontra-se em trânsito. 

 Ao analisar as relações de poder é notável a presença de artifícios para manuseá-

lo e artimanhas usadas pelas mulheres que se prostituem, como artifícios de sedução,

flertes, como se arrumam para as atividades da prostituição e como elas mantêm relações

amigáveis com a vizinhança. 

No  segundo  capitulo,  “O eu  e  o  outro:  a  inserção  no  campo  de  pesquisa”,

problematizo  como  os  corpos  se  constituem  na  pesquisa  antropológica,  procurando

entender como meu corpo é visto pelas interlocutoras e interlocutores, como ele interfere

nas interlocuções. Tal reflexão nasce das considerações levantas por Erwin Goffman no

que se refere ao modo como as pessoas se relacionam entre si e buscam controlar sua

imagem social (fachada) junto aos seus parceiros de interação.

Quando os indivíduos estão na presença imediata um do outro, uma
multidão  de  palavras,  gestos,  atos  e  eventos  menores  se  torna
disponível,  desejada  ou  não,  através  da  qual  alguém  que  está
presente  pode,  intencionalmente  ou não,  simbolizar  seu  caráter  e
suas  atitudes.  Em  nossa  sociedade  prevalece  um  sistema  de
etiquetas que dirige o indivíduo a lidar com esses eventos de forma
conveniente, projetando através dele uma imagem de si correta, um
respeito  apropriado  pelos  outros  presentes  e  uma  consideração
adequada pelo ambiente. (GOFFMAN, 2011, p. 111).

De tal modo, é preciso reconhecer que mesmo um corpo silenciado emana significados e

significantes num jogo interacional no qual toda situação social se desenvolve – e aqui a

pesquisa etnográfica não é diferente.  Nesse tópico, trago o exemplo de quatro momentos

embaraçosos que vivi durante a pesquisa etnográfica.  É importante situar o leitor sobre

como se desenvolveu a pesquisa e a metodologia usada para o estudo. É preciso então
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situar o curso da pesquisa não apenas em seu contexto espacial, mas também temporal,

na dimensão intersubjetiva do tempo no qual as relações são travadas e desenvolvidas,

ou como afirma Fabian, “a pesquisa empírica produtiva,  acreditamos, é possível apenas

quando o pesquisador e o pesquisado compartilham o tempo.” (FABIAN, 2013, p. 100).

Analiso ainda a relação entre pesquisador e pesquisado, o “ser afetado”, problematizo o

que chamo de “saias justas” e as inconveniências com as quais me deparei durante a

pesquisa de campo.

O corpo  aqui  é  tomado  como  alvo  do  poder,  como argumentado  por  Giddens

(1992). O corpo é um terreno privilegiado das disputas em torno das novas identidades.

Se apresenta  como terreno de resistências  ou de docilidades (FOUCAULT,  2012).  O

poder está contido no corpo, emana dele e incide sobre ele; poderes esses que permitem

também contra-poderes, resistências, linhas de fuga. Nesse aspecto, não é apenas quem

financia  o  programa  que  exerce  poder.  Em  muitos  momentos  as  mulheres  que  se

prostituem também podem se  utilizar  dele.  Este  fenômeno faz  parte  da  dinâmica  da

prostituição nessa região, mostra o poder de agência, a vivência da sexualidade diante da

construção  dos  corpos  sociais  dessas  mulheres,  assim  como  as  representações  do

feminino nas suas relações cotidianas. 

A mulher que se prostitui dialoga com seu corpo entre o público e o privado, entre o

corpo afeto e corpo mercadoria, um corpo que é alvo de censuras, de afetos, de estigma,

um corpo que ultrapassa os ideários do amor romântico e ao mesmo tempo está contido

nele, sobretudo, quando a mulher espera que apareça um homem que a “tire da vida” ou

mesmo  quando  se  dedicam  aos  seus  “corpos  afetos”  como  subsídios  da  rotina  da

prostituição.

Envolta  em  mistérios,  atrações,  rejeições  e  sanções  sociais,  a
prostituição  feminina,  ocorre  em  trânsito  paralelo  aos  ideais  de
paixão,  amor  romântico,  casamento  e  família,  na  vertente  que
consagra as relações heterossexuais monogâmicas como normais e
adequadas aos papéis masculino e feminino. (REIS, 2008, p. 1). 

O corpo no campo do simbólico embora aparentemente esteja dualizado entre o

corpo  afeto  e  mercadoria  apresenta-se  com  várias  possibilidades  aplicadas  a

determinados  contextos  sociais.  O  segredo  aparece  como  uma  peça  chave  para  a

manutenção  do  corpo  privado  das  mulheres  que  se  prostituem.   Devido  a  questões

étnicas do grupo Potiguara e a relação com o estigma, as mulheres que se prostituem

não revelam suas práticas sexuais diante do grupo, nem exercem a prostituição nas áreas

de demarcação indígenas.  Elas mantêm segredos sobre suas práticas na prostituição



25

gerando  acordos  simbólicos  entre  elas  e  uma  rede  de  proteção  da  qual  fazem  a

manutenção constantemente.

No  terceiro  capitulo:  “As  dádivas  na  prostituição,  as  trocas  econômicas  e

simbólicas”,  argumento  sobre  as  relações  de  troca  feitas  entre  mulheres  que  se

prostituem, clientes e donos de bares em que elas exercem as atividades da prostituição.

Como negociam com o corpo, desejos, e como técnicas e estratégias cuidado de si são

estabelecidas entre elas. Para Foucault (2010) “é preciso que te ocupes contigo mesmo,

que não te esqueças de ti  mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo” (FOUCAULT,

2010, p. 6). O cuidado de si se conjectura em relação ao cuidado com o corpo, com a

beleza.  Não é comum ver  as mulheres preparando os  seus corpos para  o programa

nessa região. A estética aqui, todavia, não corresponde ao imaginário comum sobre a

mulher  que se prostitui  nos  grandes centros  urbanos. Essas mulheres  geralmente  se

higienizam,  vestem  roupas  curtas,  mas  quase  nunca  aparecem  maquiadas,  com  os

cabelos escovados,  nem unhas pintadas como em outras regiões onde a prostituição

aparece organizada de maneira distinta e as mulheres que exercem as atividades da

prostituição preparam seus corpos para a atividade. 

 Este mesmo fenômeno acontece no bar Aconchego na cidade de Mamanguape.

Durante  a  observação  de  campo  poucas  vezes  vi  as  mulheres  se  organizarem,  se

perfumarem, vestir belas roupas para se prostituir. Geralmente os clientes chegavam e

elas estavam descalças, despenteadas e até mesmo sujas.  Com muita frequência as

mulheres que se prostituíam no Aconchego dormiam no salão do bar em um colchão de

casal próximo a entrada do brega, assim quando os clientes chegassem imediatamente

elas acordavam para negociar o programa.

Trago exemplos  de mulheres  que se prostituem e negociam suas estadias  em

estabelecimentos onde passam semana e até meses. Nesse sentido, me deparei com a

questão da “cafetinagem7” e entendi que as trocas relacionam prostituta e cafetão/cafetina

e são essenciais para constituição da prostituição,  assim como as relações de poder

assimétrica.  As  relações  de  trocas  mútuas  entre  as  mulheres  e  os  donos  dos

estabelecimentos  acontecem  sob  uma  série  de  processos,  onde  ambos,  desde  uma

7 A delimitação do objeto a ser estudado se deu ao fato de na pesquisa de conclusão de curso encontrar na cidade de
Mamanguape um cabaré cuja “cafetina” se identificava como indígena pertencente a etnia Potiguara, ao perceber esse
fenômeno antes não pensado por mim, “a prostituição Indígena” então resolvi  que este seria  o objeto que iria me
debruçar.  A partir  desse elemento fiz um recorte de pesquisa para analisar a prostituição feminina na região e me
deparei com o fenômeno da “cafetinagem.”
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perspectiva êmica, saem ganhando. Não se trata apenas a uma relação de exploração,

como poderia sugerir uma leitura externa de orientação abolicionista. Assim, a categoria

“cafetão” pode ser pensada com outro olhar, de acordo com a especificidade do local.

A circulação  e  mobilidade  são  aspectos  importantes  nas  dinâmicas  de

sociabilidade. Aparecem como partes fundantes nos sistemas de trocas entre elas, os

donos dos estabelecimentos onde exercem as funções da prostituição e os clientes. É

importante ressaltar também a questão da solidariedade, que faz com que transitem de

uma região a outra sem nenhum problema de acordo com a ideia de Mauss (1974), de elo

de reciprocidade. O dar, receber e retribuir, presente nas relações sociais. A mobilidade,

contudo, apresenta-se como uma forma de razão de troca e acarreta uma forma particular

que  obriga  simbolicamente  a  retribuição  de  presentes,  que  entra  com  aspectos  de

sobrevivências capazes de “singular liberdade”, honra na economia simbólica local. Ou

seja, o que faz as mulheres circularem de uma região a outra são as negociações de

honra  em que  elas  trocam estadia,  alimentação  e  até  mesmo proteção  por  quantias

econômicas estipuladas pela coordenação do ambiente em que se  hospedarão. Como

toda  troca  em si  ocasiona  a  obrigação  de  retribuir  para  não  gerar  tensão  social,  as

prostitutas assim como os donos dos estabelecimentos têm que concluir  as trocas para

não  existir.   Quando  as  mulheres  se  mobilizam  entre  fronteiras  estaduais  elas

experimentam  vivências  não  proporcionadas  na  região  onde  moram,  no  entanto,  é

primordial  entender  como  se  dá  essa  mobilidade  e  quais  as  expectativas  das

interlocutoras ao mudarem. Como as negociações ocorrem nesse hemisfério, é apenas

no bar ou também ocorre em pistas, praças, casas de show, beira de rios, etc?

Os encontros não só ocorrem nos rios, matas e praias como também ocorrem em

casas de veraneio devido a acordos entre as mulheres que precisam de lugares discretos

e os caseiros que são pagos pelos proprietários das residências para tomar conta da

propriedade.  Nessas  situações,  a  troca  de  favores  não  envolve  agenciamentos  e

cafetinagem e  abarca  em si  relações  de  amizade  constitutivas  dessa  modalidade  de

relação. São amizades que se desenvolve na velocidade das relações, e tão habilmente

são engatadas, também se desagregam. Geralmente essas mulheres são residentes da

Baía da Traição e procuram na mesma localidade formas de se prostituir discretamente

para fins de evitar fofocas sobre suas práticas sexuais. As casas8 utilizadas por elas não

são  alugadas,  são  acordos  de  amizades,  troca  de  favores.  Geralmente  lá  ocorrem

8 Essa informação adquiri durante o processo de pesquisa de campo onde atores sociais falaram e mostraram três casas
onde esse tipo de acordo é recorrente. 



27

encontros lúdicos e festas entre amigos, que se reúnem para beber, namorar, conversar,

etc.

Segundo as observações de campo, bibliografias e interlocuções, o espaço do bar

com atividades de prostituição e cabaré são separadas por  uma fronteira  que muitas

vezes é borrada. Tomando como ponto de comparação os cabarés que já visitei  nas

cidades  de  Guarabira  e  João  Pessoa,  ambas  pertencentes  ao  estado  da  Paraíba,  o

cabaré é organizado a partir das funções da prostituição: cada mulher tem seu quarto e lá

exerce as atividades da prostituição. Em ambos há serviços de bar onde as mulheres

servem os clientes.  O jogo de luzes dá um clima propício.  Em contrapartida,  no bar,

segundo as observações de campo na cidade de Mamanguape, Baía da Traição e aldeias

Indígenas Potiguara, os quartos são divididos entre as mulheres que ocupam as funções

de prostituição no bar e com isso elas têm que estabelecer acordos entre elas para o uso

do quarto para os programas. Em alguns encontrei maquinas de jukebox, onde os clientes

podem escolher as músicas a partir de uma lista pré-selecionada, em outros o som é

mecânico a partir de aparelhos de som; as luzes são as convencionais.  As mulheres se

dividem entre as atividades do bar e da prostituição, sendo obrigação delas a manutenção

da limpeza e de servir as mesas. Contudo, o que marca a distinção entre bar e cabaré é a

organização do recinto, a ausência ou presença de cafetinagem, agente, ou mesmo o

modo como os interlocutores se referem ao ambiente em que convivem e estabelecem

suas relações.

O campo de pesquisa etnográfica

 Entender  e  interpretar  as  redes  da  prostituição  a  priori é  uma  tarefa  difícil,

sobretudo  quando  entra  em  questão  o  segredo  social.  Por  um  grande  período  não

consegui estreitar os laços até o momento em que comecei a falar de sexo com elas,

deixando-as à vontade para perguntarem sobre minha vida sexual, respondendo sempre

tudo o que me perguntavam. Foi uma mudança de papel bem produtivo. 

Em uma das visitas a Adónis9,  interlocutora que descreverei mais à frente, pedi

para que ela me levasse a casa de uma amiga eu segundo ela se prostituía. Caminhamos

um pouco, percebi que faltava entrosamento entre nós. Adónis respondia suscintamente

as perguntas que eu havia feito e quando as direcionava à sexualidade ela ficava muito

tímida e com isso eu ficava tímida também e pensava duas vezes antes de perguntar

9 Utilizo nomes fictícios para as interlocutoras como forma de preservar a verdadeira identidade delas, uma vez que a
dimensão do segredo é evidente em campo e envolve questões pessoais e políticas do grupo estudado.
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algo. Quando chegamos a casa de sua amiga, Amarílis, sentadas embaixo de uma árvore

em frente à casa dela lá permanecemos por algumas horas. Como era o primeiro contato

com Amarílis procurei conhecê-la um pouco, antes de fazer perguntas direcionadas a sua

sexualidade.  Finalmente  quando  perguntei  “você  perdeu  a  virgindade  com  quantos

anos?”,  Amarílis  direcionou  a  pergunta  a  mim.  Sempre  que  eu  perguntava  algo  ela

redirecionava a pergunta para mim, não com um tom provocativo, mas de curiosidade

mesmo. Percebi então que não só eu tinha interesse em saber de sua vida, de suas

experiências, ela também tinha curiosidade em conhecer um pouco de mim. Sempre que

ela voltava uma pergunta para mim e eu lhe respondia ela se sentia mais segura na sua

resposta. Ao final do dia não só ela como eu e Adónis estávamos mais a vontade durante

as conversas, e aquela timidez em falar sobre sexualidade e sobre prostituição haviam

passado e finalmente consegui um bom diálogo com elas.

De início fui cuidadosa com o tema tratado para não ser invasiva e esperei que os

laços  se  solidificassem um pouco  mais  para  poder  falar  com elas  sobre  o  tema  da

prostituição,  perguntava  sobre  suas  primeiras  experiências  com sexo,  seus  namoros,

paqueras.  Para manter a interlocução com as pesquisadas mais  fluídas, morei durante

três meses na Baía da Traição e intercalei algumas idas e vindas de Natal à cidade. Neste

período mapiei o campo tanto da cidade quanto nas aldeias, visitei as aldeias, bares, fui

às festas, a lagoas e rios onde jovens se encontram para “namorar”. Além disso, percebi a

importância  dos  becos  da  cidade. Tais  locais  eram  acionados  como  elementos

fundamentais da arquiteturas dos encontro sexuais e amorosos. 

Para facilitar minha ida a campo devido a distância de Natal, cidade onde resido e a

Baía da Traição, distantes entre si  cerca de  129 km, resolvi  passar  dias seguidos na

região  estudada  dividindo  uma  casa  com uma  amiga  também Antropóloga,  Verônica

Guerra,  que  faz  pesquisa  na  mesma  região  com  outro  recorte  etnográfico  sobre

identidade e sociabilidade entre travestis indígenas. O contato com as travestis ajudou

muito na busca por práticas de prostituição feminina, uma vez que elas me levaram ao bar

do Rio que não funciona como casa de prostituição.

Cruzando o perímetro que demarca as aldeias Potiguara, encontrei cinco bares que

abrigavam as atividades de prostituição, sempre no movimento de abertura e fechamento

do comércio muito característico da região. Visitei de moto taxi as 32 aldeias Potiguara,10

10 Atualmente são 32 aldeias e a pretensão de demarcar mais uma. O cacique da aldeia São Miguel afirmou que as
lideranças pediram apoio do governo federal para a demarcação, enviaram os documentos necessários para Brasília e
estão esperando a ajuda da polícia federal como uma fermenta de legitimação da posse de terra e afim de resguardarem
suas integridades,  pois na última retomada houve algumas  mortes  e  não querem mais  correr  o  risco de acontecer
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e em cada aldeia fiz observações rápidas e em algumas conversei com o cacique que

lidera a comunidade e conversei com alguns moradores. Minha chegada nas aldeias se

deu  graças  ao  conhecimento  que  o  moto-taxista  tem  sobre  a  área.  Ao  terminar  o

mapeamento das aldeias foquei meu olhar sobre as aldeias que tinham bares e a partir

daí analisei se nestes bares havia práticas de prostituição. Avaliei como a prostituição se

constitui em apenas duas aldeias em que encontrei bares com atividades de prostituição -

ambos fecharam as portas no último mês em que residi na região.  Na cidade da Baía da

Traição encontrei três bares que abrigavam as funcionalidades da prostituição, apenas

um (bar do Rio) está em funcionamento, onde mantive algumas observações. 

A  partir  de  uma  reflexão  ética  sobre  os  efeitos  da  pesquisa  e  produção  de

conhecimento antropológico, acredito ser importante ter em mente a necessidade de não

colocar os atores sociais em risco, ou seja, de resguardar suas identidades de modo a

não comprometer mais ainda as atividades nas quais estão envolvidas. Portanto, nesse

trabalho resolvi mudar os nomes de todos os interlocutores e dos bares, para que não

sejam identificados.  Coloquei  nome de  rosas  e  flores  substituindo  o  nome  de  cada

mulher que se prostitui com intuito de dar beleza nas representatividades das mesmas.

Cruzarei os dados e não especificarei ao certo em que aldeia residem ou mesmo se

residem para  que  seus  segredos  não  sejam revelados,  assim como não  direi  onde

funcionam  os  bares,  porque  dadas  as  pequenas  proporções  dos  contextos  aqui

apresentados ao identificar a aldeia chegará com facilidade ao bar e consequentemente

às mulheres.  Devido à especificidade de cada caso em observação  criam-se várias

hipóteses a serem testadas, estabelecidas a partir das relações e categorias disputadas

em campo. Contudo, é importante ressaltar dentro dos parâmetros que constituem a

especificidade desse estudo,  e  do  trabalho antropológico  de maneira  mais  ampla,  é

preciso ressaltar a importância de se entender certos pré-requisitos básicos acionados

durante o desenvolvimento de pesquisa como, por exemplo, a importância do anonimato

em relação ao pesquisado. Mantenho a anonimato dos interlocutores da pesquisa como

forma ética de proteger a integridade delas, uma vez que elas se deparam com questões

como  preconceitos,  estigma  e  estão  em  constantes  contato  com  temas  que  são

delicados e ilícitos. Porém, no decorrer das leituras, sobretudo do texto “O anonimato e o

texto antropológico” de Claudia Fonseca (2007), me deparei com uma questão bastante

pertinente na minha pesquisa.  

novamente. 
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A discussão sobre ética na antropologia vem se intensificando e, com ela, muitas

problemáticas estão sendo reavaliadas. Contudo, é importante perceber a especificidade

de  cada  pesquisa  e  o  contexto  em  que  o  pesquisado  está  inserido.  Alcida  Ramos

comparando as dimensões éticas das pesquisas biomédicas e sociais argumenta que

“pesquisa em duas grandes áreas de conhecimento devem ser avaliadas por critérios

próprios e não por normas supostamente universais que tendem a reduzir a lógica de uma

disciplina á de outras” (RAMOS, 2004, p.92).  O problema de se universalizar é debatido

por Claudia Fonseca ao refletir sobre a questão de se isolar o sujeito do seu contexto para

fins  metodológicos,  argumenta  também  questões  sobre  a  alteridade,  “A  alteridade  é

analiticamente construída para responder a certas perguntas; dependendo do problema,

pode ser irrelevante ou até enganadora” (FONSECA, 1999, p. 76).  

Ao construir  uma etnografia  sobre a prostituição é essencial  buscar  entender o

cotidiano  das  mulheres  envolvidas  na  atividade,  compreender  os  fluxos  de  fronteiras

culturais presentes nas relações sociais entre os moradores da Baía da Traição e aldeias

Potiguara circunvizinhas. Dentro de um contexto repleto de significados, entender como

se dá a rotina  dessas mulheres e  como exercem seus cotidianos,  divisão de tarefas

domésticas, como vão às compras, festas e a realidade conflituosa que as envolvem. 

Utilizei  inicialmente  o  método  clássico  de  observação  participante.  O  exercício

antropológico de estar lá e estar aqui proporciona conhecimento sobre sua cultura e a do

outro. Os dados observados em campo juntamente com a teoria permitiram a construção

da etnografia.  O fazer antropológico de estar  lá  e estar aqui  que consiste  em idas a

campo, manutenção do diário para anotar o que é apreendido em campo para finalmente

ser  colocado no papel  em forma de etnografia.  É o estar  aqui,  segundo Geertz,  que

permite  que  o  texto  antropológico  de  alguém seja  lido,  publicado,  criticado,  citado  e

ensinado.  Embora  o  campo  muitas  vezes  pareça  irregular,  complexo,  indescritível,  é

durante conversas que poderemos entender como os sistemas de signos interpretativos

funcionam e perceber as teias de significados (GEERTZ, 1989) que os indivíduos estão

atrelados.  Contudo,  é  no  exercício  de  ida  a  campo que  a  pesquisa  começará  a  ser

encaminhada,  uma  vez  que  o  campo  faz  refletir  a  literatura,  então  as  ideias  pré-

concebidas  podem  se  dissociar  durante  o  andamento  da  pesquisa  e  mais,  os

pesquisados  podem  influenciar  a  investigação  antropológica  com  seus  discursos  e

apontamentos.



31

CAPÍTULO 1
 

1.1. Entre o rural e urbano: os fluxos e fronteiras do Litoral Norte da Paraíba

 O  Litoral  Norte  da  Paraíba  é  uma microrregião  que  abriga  11  municípios  com

diversidade cultural, ambiental e organização distinta. Consiste em um universo cindido

por  diferenças  sociais,  culturais  e  econômicas,  um  campo  composto  por  atores

diretamente  envolvidos  nos  processos  sociais  misto  de  valores,  sentidos  e

relacionamentos que ultrapassam o nível local. O desafio de estudar este espaço consiste

primeiro em entender as alternativas concretas da investigação e elabora-las de modo que

contribuam para soluções importantes aos impasses teóricos de hoje, de transformar  o

olhar em escrita. “De construir com os meros recursos da escrita, a representação de uma

sociedade.” (DESCOLA, 2006, p.454). O observado não pode ser descrito como cópia fiel,

mas  reproduz  uma  mera  verossimilhança  característica  do  protótipo  original,  num

processo  de  reclassificação.  Essa  construção  elementar  conclui,  segundo  Gluckman

(1968), que as unidades básicas de análise não podem ser pensadas como entidades

fechadas  ou  homogêneas.  Assim,  simples  acontecimentos  cotidianos  que  envolvem

pesquisadas  e  pesquisadora  são  repletos  de  interação  social,  escolhas  de  cenas,

diálogos, indivíduos, de observar aquilo que se julga significativo que dão respaldos para

construção de uma etnografia que dê conta de apresentar algumas reflexões acerca de

experiências na prostituição. 

As mulheres Potiguara que se prostituem se deslocam pelo amplo mercado do

sexo pago nas suas respectivas cidades e estados vizinhos. Compreendo que a região do

Litoral Norte da Paraíba é formada por uma ampla área rural de demarcação  sobre as

quais incendem processos de demarcação como terras indígenas Potiguara. Nos termos

dessa pesquisa, esse território abarca sobremaneira cidades de pequena escala, como os

municípios de Baía da Traição, Rio Tinto e Mamanguape. Este diferencial é primordial

para se entender a especificidade do recorte geográfico. Nesse aspecto, não essencializar
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o lugar da prostituição e desloca-la para um cenário mais amplo entre o urbano e rural 11 é

uma  justificativa  plausível  para  se  pensar  uma  prostituição  que  atravessa  fronteiras

simbólicas e geográficas.

A interação social é constituinte da prática etnográfica e possibilita dar conta dos

processos  sociais  e  históricos,  contextos  políticos  e  identitários;  possibilita  ainda

compreender  de  maneira  mais  aprofundada  situações  de  multiplicidade  de  atores  e

diferenças  econômicas  entre  aldeias  e  cidades  circunvizinhas.  Aparentemente  é

importante  entender  a  dinâmica  urbana,  marítima12,  rural  e  étnica,  e  suas  formas  de

organização social, construções identitárias presentes nos três municípios propostos para

o estudo etnográfico em questão (Mamanguape, Rio Tinto e Baía da Traição), cidades

cruzadas  por  multiplicidades  étnica,  cultural  e  de  gênero.  Problematizar  o  campo  da

antropologia urbana e refletir  sobre modelos de cidades em lugares qualificados como

rurais e/ou indígenas do ponto de vista antropológico coloca em cena novas elaborações

de  espaços,  novos  olhares  sobre  os  habitantes  do  Litoral  Norte  que  escapam  o

estereótipo do senso comum. Ao adotar tal estratégia  acredito ser possível dialogar com

diversas  categorias,  como:  índios,  usineiros,  caboclos,  pescadores,  agricultores,

trabalhadores fabris, donas de casa, prostitutas, meninas danadas, etc. Constrói-se então

uma  noção  de  atores  e  agências  inseridos  num  universo  heterogêneo  em constante

transformação, significação e ressignificação. Contudo, proponho considerarmos a partir

de uma abordagem processual a respeito das mulheres que se prostituem, levando em

consideração os processos políticos e sociais em que elas se encontram. 

A região estudada se mostra como uma complexa rede de interações sociais. É um

composto  de  significados  e  significantes  que  não  são  gerados  necessariamente  na

comunidade local,  ou seja,  não está claramente delineada e possui  uma história com

acepções bem diversas.  De acordo com estudos de contato e percepção das fronteiras

interétnicas  é  importante  argumentar  que  “as  comunidades  não  apresentam

11 A distinção entre urbano e rural ou mesmo interior/capital são classificações usadas para distinguir lugares. A capital
é a cidade principal do estado, de maior amplitude e importância, com maior conjunto de habitantes e grandes centros
industriais onde se encontra a sede dos poderes públicos ao passo que no interior da capital compreende espaços e
relações sociais e culturais distintas da capital.  No interior as relações econômicas são na sua maioria voltada pra
agricultura, criação de animais, pesca, etc.
A dicotomia campo/ cidade na pesquisa proposta aparece com muita frequência nas relações econômicas,  sociais e
culturais. No entanto, em alguns momentos apenas uma linha tênue separa o que é campo e cidade, sobretudo, na Baía
da Traição; cidade de pequeno porte que que se sustenta basicamente de pesca, agricultura e criação de animais.

12 Compreendo a dinâmica marítima como as atividades relacionadas à pesca na região, os fluxos de pescadores que
vêm de outros estados em períodos sazonais e com isso movimentam a economia local e também na prostituição assim
como geram uma ampla rede de relações.
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características holistas nem integradas que supostamente caracterizam a ‘sociedade’, há

variáveis, posicionamentos, interpretações conflitantes e das diversidades de valores, de

conhecimento e de orientação”  (BARTH, 2000, p. 184). Em relação a compreensão das

fronteiras étnicas Hannerz (1997) argumenta que é na região fronteiriça que podemos

observar a mobilidade dos processos de hibridez, o que propicia o pluralismo cultural e um

debate conciso a respeito dos fluxos e fronteiras, do limite do hibrido para argumentar a

importância de se entender os processos sociais.

Estava  basicamente  interessado  na  dimensão  temporal,  numa
compreensão  da  cultura  como um processo.  Queria  enfatizar  que
apenas  por  estarem  em  constante  movimento,  sendo  sempre
recriados,  é  que os  significados  e  as  formas significativas  podiam
tornar- se duradouras. Levar o processo a sério quer  dizer também
manter  as  pessoas,  para  manter  a  cultura  em  movimento,  as
pessoas,  enquanto atores e redes de atores.  (HANNERZ, 1997, p.
11-12). 

 Assim como Barth, o autor trata do significado espacial do fluxo, das fronteiras e

dos conteúdos de tradição, organização social, história e suas perspectivas. Este debate

serve como aporte teórico para se entender uma série de questões a respeito de como se

constitui a prostituição no Litoral Norte paraibano.

Contudo,  analiso  como  a  pertença  étnica  se  constitui  na  relação  indígena  e

prostituta uma vez que o Litoral  Norte se apresenta como unidade de demarcação de

membros indígenas e não indígenas. Este fator é uma unidade de identificação que vai de

acordo com a manutenção das fronteiras e não pelo conteúdo cultural em si. Depende da

conservação  das  relações  e  trocas  entre  grupos,  de  conjunto  de  regras  restritivas  e

instrutivas que conduzem o contato interétnico. Segundo Barth (2000) a identidade étnica

não é estática, é multável, dinâmica e temporal, não podendo ser entendida como um

“suporte” da cultura e sim como uma organização social e política de informações, valores,

práticas que estão disponíveis num espectro mais amplo de relações. 

Evidentemente, a cultura não é um pressuposto da etnicidade, mas um produto

dela.  Sinais diacríticos que permitem a distinção entre grupos variam no tempo e espaço

ganhando nova função de cultura de contraste em situação de contato; Neste momento,

certos traços tendem a acentuar e valorizar em detrimento à outra. Cohen afirma que:

“Esses símbolos de distinção estão ideologicamente integrados em afirmações do tipo

“nossos  costumes  são  diferentes”,  “nossas  tradições  são  sagradas”,  e  muitas  outras.

(COHEN, 1978, p.123), e complementa, “a ideologia é ainda mais elaborada no sentido de
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fornecer  um  relato  ‘histórico’  e  narrativo  das  origens  e  das  idas  e  vindas  do  grupo.

Finalmente, através da obediência permanente aos costumes e às cerimônias peculiares

ao grupo, os membros são constantemente integrados e socializados em sua cultura”

(1978, p.124).

Entende-se também que a noção de grupo é construída a partir da relação com a

sociedade envolvente. “Essa organização processual do campo intersocietário é que vai

fornecer as balizas para a construção das fronteiras étnicas e para a orientação das ações

sociais, sejam elas econômicas políticas e sociais.” (PALITOT, 2005, p. 192).

Ao  longo  do  desenvolvimento  desta  pesquisa  me  debruçarei  sobre  temas  de

territorialidade específicos da etnia Potiguara para entender a especificidade dos “Índios

do Nordeste”  (OLIVEIRA,1998)  como parte  de  uma abordagem para  compreender  os

fluxos, misturas, fronteiras culturais que servem para fornecer subsídios para se pensar a

realidade da prostituição na região estudada. Procurarei analisar como os atores políticos

e  sociais  estão  posicionados,  quais  suas  representatividades,  como  dialogam  com

questões como gênero, sexualidade e prostituição. 

De alguma maneira, os vários horizontes limitados das pessoas se
ligam e se sobrepõem, produzindo um mundo maior que o agregado
de  suas  respectivas  práxis  gera,  mas  que  ninguém  consegue
visualizar. A tarefa do antropólogo ainda é mostrar como isso se dá, e
mapear esse mundo maior que surge. É importante fazê-lo, uma vez
que se trata de um mundo em que as pessoas habitam sem que o
saibam,  e  que implicitamente  molda  e  limita  suas vidas.  (BARTH,
2000, p. 137). 

O território13 Potiguara é permeado de tensões e negociações envolvendo questões

históricas, étnicas, territoriais, políticas e negociações entre o rural e urbano. Atualmente

existem nesta região  trinta  e duas aldeias14:  aldeia do Forte,  Galego,  Lagoa do Mato,

Tramataia,  Cumurupim, Caieira,  Cumaru,  São Francisco,  Vila  São Miguel,  Laranjeiras,

Santa Rita, Tracoeira, Bento, Silva, Acajutibiro, Jaraguá, Jacaré de São Domingos, Jacaré

de César, Lagoa grande e Brejinho.  Processos migratórios fizeram  com que parte dos

13 Segundo João Pacheco de Oliveira (1998) devido a emergência de novas identidades étnicas o território surge como
uma estratégia para se pensar a etnia e incorporação de populações etnicamente diferenciadas dentro de um Estado-
nação.

14 Os povoados que não possuem um líder que os representem oficialmente são representados pelo cacique da aldeia
mais próxima Encontrei um pequeno povoado chamado de aldeia perdida com poucas casas que circundam a casa do
fundador. Segundo ele, a aldeia está em processo de reconhecimento e demarcação. Como a aldeia não é reconhecida no
ministério público Federal. As decisões do grupo são cabeçadas pelo cacique da aldeia mais próxima como modo de
legitimar  as  decisões  coletivas.  Nesta  aldeia  encontrei  famílias  reunidas  em  torno  da  lagoa,  fazendo  piquenique,
bebendo e sociabilizando.
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Potiguara habitassem as cidades de Mamanguape, João Pessoa e Rio de Janeiro, outros

locais das rotas migratórias são a cidade de Canguaretama e Vila Flor no Rio Grande do

Norte.

  A organização dos Potiguara consiste num universo intersocietário e constitui um

campo complexo,  com práticas de atores sociais na vida concreta com estratégias de

ação social num cenário definido por símbolos com atualizações nas fronteiras étnicas.

Nesse contexto a organização social das aldeias é chefiada por um cacique geral e um

cacique  regional  que  mediam  as  relações  entre  a  comunidade  e  os  órgãos  oficiais

internos: prefeituras,  Fundação nacional do Índio (FUNAI), Fundação nacional de saúde

(FUNASA), e também com agências externas: Estado nação, órgãos oficiais e justiça. Sua

ação  se  manifesta  também através  do  controle  sobre  relações  comerciais:  turismo  e

usinas. Esses papéis se constroem dentro de uma conjuntura de legitimidade de poder

político,  com  elementos  constitutivos  da  organização  sociopolítica  do  grupo  em  uma

relação  que  depende  da  situação  e  interação  dos  atores  sociais  junto  aos  recursos

governamentais. 

Na  Baía  da  Traição  está  localizada  grande  parte  das  aldeias  Indígenas  que

correspondem à etnia  Potiguara,  sob  a  jurisdição da FUNAI15,  órgão que substituiu  o

antigo SPI16. No município de Rio Tinto se encontra a Aldeia Monte-Mor conhecida por sua

história de luta de resistência de posse de terra e inúmeras disputas entre particulares e

usineiros. 

Segundo a liderança da aldeia Lagoa do Mato:

O  processo  retomada  e  demarcação  foi  bastante  conflituoso  e
demorado,  havendo  inúmeras  situações  de  violência,  conflitos,
perseguição,  disputas  e  mortes.   As  lideranças  pediram apoio  do
governo  federal  para  a  demarcação,  enviaram  os  documentos
necessários  para  Brasília  e  esperaram  a  ajuda  da  polícia  federal
como  uma  fermenta  de  legitimação  da  posse  de  terra  e  afim  de
resguardarem suas integridades. (Cacique Antônio, diário de campo,
2014). 

 Nesse cenário de disputas territoriais entre Índios e responsáveis pelo “Patrimônio”

da Companhia de Tecidos Rio Tinto (CTRT) da cidade de Rio Tinto, a família Lundgren

aparece  como  responsável  pela  estruturação  da  cidade  e  interligada  ao  meio  de

15  Fundação Nacional do Índio, órgão criado em substituição ao antigo SPI. Órgão Federal   criado em 1967 pela lei 5
371.

16 Serviço de proteção aos Índios criado em 1910, pelo Decreto nº 8.072, objetivava prestar assistência aos Índios de
todo o território nacional.
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colonização17.  Os conflitos tornaram-se mais intensos entre os Lundgren e os indígenas

devido a compra de terras em volta do engenho Preguiça (Silva e Lima, 2010), como

também o apossamento das terras pertencentes aos Potiguara de Monte-mor, antiga vila

Regina. Sobre essas terras foi construída a companhia de tecido Rio Tinto e a gerencia do

monopólio  territorial  que  acarretou  na  valorização  da  terra  e  impedimento  de  sua

aquisição por terceiros. 

A construção da Fábrica (CTRT) construída com tecnologia Alemã às margens do

Rio Vermelho teve início de suas atividades no ano de 192418. Segundo relatos, foram

derrubadas parte da mata local e os Potiguara que recusavam- se a sair de suas terras

tinham suas casas destruídas por capangas do coronel Lundgren, causando medo nos

indígenas ao  ponto  de esconderem suas  identidades  étnicas  e  migrarem para  outras

aldeias em busca de refúgio. A construção da Fábrica de tecido de Rio Tinto deu início as

primeiras edificações: casas, hospitais, escolas e clube. Reunia mão-de-obra recrutada do

interior  de  Pernambuco  e  Paraíba  deslumbrada  pelas  promessas  de  oportunidade  de

emprego e moradia.

A  implantação  da  fábrica  acarretou  grande  perda  por  parte  dos  indígenas,

sobretudo, em termos territoriais. Hoje após anos de disputa a vila Monte-Mor encontra-se

em  constante  trânsito  de  Índios  e  não  Índios  e  como  cenário  de  luta  Indígena  por

territorização.  Outro  fator  preponderante  é  que  a  cidade  de  Rio  Tinto  com

aproximadamente 24 mil habitantes, segundo os dados do IBGE, em 2014, cresceu de

forma ordenada a partir da vila operaria. Hoje sua arquitetura original ainda preservada

serve  para  demarcar  a  história  política  e  social  da  velha  fábrica  de  tecido  que  se

desenvolveu a partir de uma vila operaria e se organizava em função de interesses da

família Lundgren, interesses esses políticos, econômicos e sociais. “A fábrica encontra-se

fechada há 20 anos e não existem outros investimentos econômicos significativos que

possam incorporar uma vasta mão-de-obra desocupada”. (Nascimento, 2014, p.76).

Atualmente a cidade encontra-se em estado de modernização com a implantação

da Universidade Federal da Paraíba que movimenta o comércio local, imobiliário e de

transporte, uma vez que estudantes se locomovem de outras cidades para cursar suas

17 Ver em Manuela Carneiro da Cunha (2012). A partir deste estudo amplia-se o debate sobre o conceito de etnicidade
entendendo-a como campo de reivindicações  políticas  e resistência  das populações indígenas.  Segundo a autora,  a
situação  de  colonização  e  contato  não  é  vista  como  perda  cultural  para  a  comunidade  tradicional  e  sim,  como
dinamismo e reelaboração cultural.

18 Ver em: A identificação da T.I. Potiguara de Monte- Mor e as consequências (im) previstas do Decreto 1775/96 
Sidnei Peres: periodicos.unb.br/index.php/interethnica/article/download/10075/7392. 
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respectivas graduações. Tal  fenômeno aumentou as estratégias de lazer e sociabilidade

na cidade referida, como por exemplo, uma vez por semana acontecem festas na praça

principal  da  cidade19 organizadas pelos  alunos da UFPB,  que movimentam não só  a

cidade de Rio Tinto como também Mamanguape, Monte-Mor e Baía da Traição. Havendo

então,  trânsitos  contínuos  de  pessoas  de  uma  cidade  à  outra,  o  que  gera  trocas  e

sociabilidade. 

1.2. Baía da Traição

O Litoral da Baía da Traição possui formato de meia lua, e um conjunto de praias,

arrecifes e falésias que proporciona uma imagem paradisíaca da região. Está localizada

entre as bacias hidrográficas de Camaratuba e Mamanguape, mede aproximadamente 40

km. Nesta extensão é possível se deparar com as belezas das falésias Tambá e Forte,

área bem quista pelos surfistas que atravessam os litorais a procura de praias aptas para

prática do esporte.  Segundo os dados de campo, a localização hidrográfica da região

proporciona  a  população  os  benefícios  da  pesca,  dos  viveiros  e  dos  manguezais,

atividades as  quais correspondem  uma  grande  parte  da  economia  local  e  tendo  as

famílias como unidade básica de produção e consumo. 

Além da costa, outro elemento se configura como caracterizador da paisagem na

região: o espaço da extração de cana de açúcar e da produção agrícola. Esta, por sua

vez, alterna as atividades femininas e masculinas. É dividida conforme o núcleo familiar

responsável pela manutenção de pequenos roçados em seus quintais e sítios nos quais

são cultivados plantas medicinais, temperos, mandioca, feijão, milho, inhame e pequenas

hortas. A mandioca apresenta-se como a maior fonte econômica e base alimentar, uma

vez que com ela se produz farinha, beiju e tapioca que são comercializadas nas feiras da

região.  Algumas  famílias  se  dedicam a  caça  e  coleta  de  frutos  na  mata,  criação  de

animais de grande porte, como cavalos e bovinos, e de pequeno porte, como caprinos,

galinhas,  patos.  Os  grupos  domésticos  estabelecem  uma  relação  entre  unidade  de

produção e de consumo, sofrendo então, processos de transformação que constituem

marcos  fundamentais  para  se  pensar  a  economia  camponesa. Ainda  no  que  toca  à

constituição dos espaços e domínios de atuação, é  preciso sinalizar,  seguindo Moacir

19 A praça de Rio Tinto aparece como importante ponto de lazer e sociabilidade da cidade. Nesta praça há bares e
lanchonetes onde pessoas se reúnem cotidianamente. Os eventos realizados pela prefeitura da cidade acontecem na
praça que também é conhecida por estar em frente à igreja principal da cidade que carregam consigo símbolos alemães
implantados na época da hegemonia Lundgren na cidade.
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Palmeira, o lugar que oposições como a casa e a roça estabelecem na distribuição das

atividades produtivas e do gênero. Segundo o autor, 

a oposição casa/ roçado atualiza e reforça, ao mesmo tempo, as esferas
masculina  e  feminina,  delimitando  também  a  área  de  atividades
reconhecida  como  trabalho  daquele  que  não  o  são.  Essa  categoria
trabalho  não  apenas  classifica  as  tarefas,  como  também  os  próprios
membros do grupo doméstico, também em termos sexuais como de ciclos
de vida. O roçado é por excelência um lugar masculino. O homem trabalha
e como pai de família e chefe do grupo doméstico encarna as atividades
nesse âmbito. O trabalho no roçado é o que possibilita provisão de bens
necessários ao consumo coletivo do grupo doméstico, reconhecido como
proprietário. A importância que assume o trabalho no roçado assegura ao
pai de família o controle do processo na sua totalidade. (...) “a oposição
casa/ roçado possui ainda outras implicações. Sendo a casa, por oposição
ao roçado,  um espaço feminino,  o  mesmo não acontece quando  ela  é
considerada  parte integrante  do sítio  diante  de outras  unidades  sociais
(PALMEIRA,  p.154).

Todavia, dada a dinâmica das relações entre modos de vida urbano, rural e a vida

na aldeia, a economia na região é entrecruzada também por outras possibilidades que

dinamizam os domínios de atividades masculinas e femininas. Ilustrativo disso são os

trabalhos e ocupações vinculados ao funcionalismo público,  a exemplo dos postos de

serviços que as pessoas da região ocupam junto ao trabalho na prefeitura, postos de

saúde, aposentadoria dos idosos, no artesanato e turismo. A dinamização nos modos de

vida a partir dessa multiplicidade de espaços diz respeito também à inserção de outros

atores que não necessariamente habitam a região, mas que vivem nela em virtude das

funções que ocupam, retornando para suas casas em municípios vizinhos. A economia

propicia perceber divisões de domínios marcados por relações de gênero, uma vez que

trabalhos como pesca e plantação em roçado são executados pelos homens, ao passo

que manutenção de pequenos roçados aos arredores da casa, coleta de frutos, criação de

pequenos animais, cuidado da casa e das crianças, cozinhar são atividades exercidas

pelas  mulheres.  Há ainda a possibilidade de engajamento no trabalho doméstico,  por

parte de outras mulheres, em casas de outras famílias que não as suas. Essas famílias

podem manter relações puramente de trabalho, nas quais as mulheres recebem salários

pelo seu trabalho, ou de vicinalidade e apadrinhamento, onde por vezes recebem ‘ajuda’

além de moradia e alimentação.

Nesse cenário, a divisão doméstica do trabalho se configura num ambiente em que

ambos trabalham renumerados e movimentam a economia familiar. Porém, o elemento

masculino carrega a carga simbólica de chefe da família devido a uma tradição na qual a
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figura  central  masculina  aparece  como chefe  e  exerce  o  dever  de  prover  o  sustento

familiar. Todas as interlocutoras que tive acesso durante o período da pesquisa afirmam

que as tarefas domésticas são exercidas sempre por mulheres e cabe ao homem o dever

de  prover  a  família.  Em  alguns  momentos  em  que  esse  fenômeno  econômico  não

acontece  elas  precisam  se  organizar  para  se  sustentar  financeiramente  e  buscam

estratégias para isso. Tratarei dessas estratégias mais adiante, onde mostrarei como as

mulheres se sustentam financeiramente na Baía da Traição e aldeias indígenas, e, como

chegam às práticas da prostituição como meio de resolver problemas financeiros.

Crisântemo, mulher indígena, 20 anos de idade, se prostitui desde os 17 anos e

mantém sigilo sobre suas atividades na prostituição. Estudante do ensino fundamental, a

moça divide seu dia entre os estudos e os serviços domésticos e nos fins de semana viaja

para outras cidades para se prostituir. Segundo ela, essas viagens são esporádicas para

que sua família não desconfie das suas atividades na prostituição.

Na  minha  casa  são  quatro  irmãos  e  meu  pai,  eles  cuidam  do  roçado,
enquanto minha mãe e eu cuidamos das plantações de verduras que tem ao
redor da casa e fazemos as comidas. Tem dias que eles ficam o dia todo no
roçado e a gente tem que levar comida pra eles (...) eles nunca ajudam nos
serviços  domésticos,  mas  já  teve  vezes  em  que  ajudamos  no  roçado.
(Crisântemo, diário de campo, 2014).

 Em outro caso, algumas mulheres saem dessa conjuntura e tomam as rédeas

familiares, trabalham fora do ambiente doméstico e se organizam politicamente como o

caso  da  criação de  ONG'S como;  o  Toré Forte  que visa  difundir  a  cultura  Potiguara

através da dança tradicional. 

Os Potiguara junto com os Tabajara são os únicos povos indígenas reconhecidos

no estado da Paraíba20.  Enquanto  população indígena com longa história  de  contato,

compreendem  um  cenário  social  e  simbólico  onde  a  performatividade  e  interação

interétnica, sobretudo nos municípios da Baía da Traição e Mamanguape 21 (municípios

que  têm  parcelas  consideráveis  de  Indígenas  devido  a  processos  migratórios)  que

desempenham um papel  fundamental  na  ocupação territorial  e  na  história  passada e

atual.  Segundo Palitot: 

20 Existe na região sul do estado da Paraíba a etnia Tabajara em processo de reconhecimento étnico e demarcação de
terras. Ver em Organização doméstica, tradição de conhecimento e jogos identitários: algumas reflexões sobre os povos
ditos tradicionais por Fabio Mura, Alexandra Barbosa da Silva, 2011.

21 Durante a pesquisa da monografia “A vida no brega: etnografia sobre o cotidiano e conflito de mulheres em situação
de prostituição no Litoral Norte da Paraíba” encontrei um “cabaré” na cidade de Mamanguape no qual a “cafetina era
indígena Potiguara que devido a questões financeiras migrou da aldeia para a cidade e abriu um cabaré para fins do
capital econômico.
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Processos  migratórios  também  levaram  contingentes  significativos  dos
Potiguara a habitarem cidades como Mamanguape, João Pessoa e mesmo
o Rio de Janeiro. Outros locais importantes nas suas rotas migratórias são
as cidades de Cabedelo (PB), Canguaretama e Vila Flor, estas duas últimas
no Rio Grande do Norte. (PALITOT, 2005, p. 4). 

Cercada  por  aldeias  Potiguara  a  Baía  da  Traição  abriga  grupos  indígenas,

caboclos, não índios, brancos, sertanejos e expressa a diversidade cultural peculiar do

Litoral Norte paraibano. Emanam significados e significantes complexos dada a fluidez

das fronteiras que conectam vários espaços sociais. Considerada como parte do território

indígena, embora tenha estrutura de cidade, possua prefeitura, posto de saúde e escola, é

um espaço  fora  e  dentro  do  território  Indígena.  Um  espaço  geográfico  que  combina

tempo, histórias,  tradições e relações sociais como parte de um  processo no qual  as

fronteiras são atravessadas e, por consequência, destes processos, que são simultâneos,

surgem  o  hibridismo.  Movimento  de  constante  interatividade  devido  a  processos  de

globalização, fluxos e mobilidade. Segundo Hannerz (1997), a ideia de fluxo sugere uma

espécie  de  continuidade  e  passagem,  onde  o heterogêneo  se  faz  como  parte  da

reorganização da cultura no espaço. 

O hibridismo e  o  heterogêneo  são  os  elementos  que proporcionam pensarmos

fluxos e margens borradas, são  processos em conjunto, onde os sujeitos híbridos e a

heterogeneidade cultural são produtos e produtores de bordas fluidas.  Segundo Latour

(2008), o cotidiano apresenta características “hibridas” e devemos voltar nosso olhar às

práticas culturais alheias a partir dessa ótica, uma vez que a sociedade se apresenta com

características heterogêneas. 

Conhecida  como  “coração  dos  Potiguara”,  a  Baía  da  Traição  recebe  turistas

durante todo o ano, e se caracteriza também como cidade de veraneio e as placas de

demarcação de território indígena começam na zona urbana e se estendem pelo litoral.

Em períodos específicos do ano em que os proprietários das casas de veraneio vêm

desfrutar as férias e os turistas lotam as pousadas, esse afluxo de pessoas em movimento

reconfiguram o cenário, acendem o comércio local e transformam os espaços de lazer e

sociabilidade. Segundo Martinho Tota (2012), desde a década de 1970, a Baía da Traição

vinha sendo explorada como importante polo turístico do estado, a ponto de fazer parte do

catálogo da Agência Paraibana de Turismo (PBTUR). Sendo assim, pensar a Baía da

Traição como parte importante desse cenário na região permite fazer um contraponto com

os argumentos de fluxos culturais suscitados por Hannerz em contexto baiano, trazendo a

noção das fronteiras para além de uma linha geográfica definida, ressemantizando-a para
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além de um traçado que possa dividir um lugar e separar um lugar de outro. Entendendo a

fronteira como uma região de ambiguidade, onde gradativamente coisas se transformam

em outra, uma região de incerteza.

Não se trata apenas que a ideia de fluxo se opõe ao pensamento estático,
ela  insinua,  além  do  mais,  a  possibilidade  de  pensar  tanto  em  rios
caudalosos quanto em estreitos riachos, tanto em correnteza isolada quanto
em confluências, “redemoinhos” (...) Certamente não se deve interpretá-la
como uma questão de simples transposição, simples transmissão de formas
tangíveis carregadas de significados intrínsecos. Ela deve ser vista como
originando  uma  série  infinita  de  deslocamentos  no  tempo,  ás  vezes
alterando também o espaço, entre formas externas acessíveis aos sentidos,
interpretações,  e  então,  formas  externas  novamente;  uma  seqüência
ininterrupta  carregada  de  incertezas,  que  dá  margem  a  erros  de
compreensão e perdas, tanto quanto a inovações. (HANNERZ, 1997, p. 14-
5). 

A corrida mobiliaria22 da região se dá devido a uma série de fatores, entre eles

estão: o espaço geográfico, composto de belas praias turísticas e lindas falésias, além da

proximidade  relativa  às  cidades  de  João  Pessoa  e  Natal.  Estes  aspectos  ao  mesmo

tempo em que favorece sua atratividade fez com que parte considerável da área indígena

tenha sido ocupada por pessoas de outras cidades, que lá construíram casas de veraneio.

Este  fenômeno  acarreta  um  período  sazonal  de  turismo  na  região,  produzindo

agenciamentos  e  fenômenos  como a  criação  do  “Eco  tour-projeto  turístico”,  que  visa

explorar mares e terras indígenas, ideação criado por Indígenas em prol de aumentar o

turismo na região e difundir a cultura local. Segundo  Laelson, proprietário da tradicional

Tubarão Casa Show,  e secretário  de cultura da Baía da Traição e irmão do primeiro

prefeito  da  cidade:  “a  região  tem características  muito  importantes  que  precisam ser

exploradas devido ser uma região praieira e indígena.” Outro argumento conciso é que a

cultura indígena deve ser preservada, porém eles precisam saber aproveitar o momento

para aquisição financeira com o eco-turismo, pois este fenômeno trará desenvolvimento

cultural  para  a  região.  Percebi  argumentos  parecidos  em  conversas  com  Antônio,

liderança de uma das aldeias Potiguara e também   por pessoas que trabalham com o

artesanato local.

Segundo  Laelson  há  um projeto  de  criação  de  um centro  cultural  na  Baía  da

Traição. Acredita-se que a criação deste espaço vá movimentar o capital econômico na

região  e  possibilitar  à  população  o  aprofundamento  do  diálogo  sobre  sua  cultura  e

22 Entendo por corrida imobiliária a intensa procura de turistas por terrenos ou casas na cidade da Baía da Traição.
Devido a um longo processo grande parte das casas foram devolvidas aos índios.  Hoje uma parte das casa e pousadas
da cidade pertence às pessoas veranistas de outras cidades.
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importância.  O espaço será destinado também ao artesanato local, venda de comidas

típicas da região, esportes e lazer.

O percurso de barcos pega toda a extensão da barra de Camaratuba e projeto

peixe boi23 em Mamanguape ao passo que o percurso terrestre proporciona passeios de

buggy  pelas  reservas  indígenas,  pegando  toda  extensão  por  terra  desde  coqueirinho

passando por Tambá até as matas fechadas. As atividades turísticas também incluem

área  de  camping no  valor  de  25  reais  à  diária  por  pessoa.  Segundo  conversa  com

interlocutores, no período de veraneio e carnaval, a reserva do camping tem que ser feita

com  antecedência  devido  a  cidade  comportar  muitas  pessoas  nestas  ocasiões.  Os

feriados nacionais são bastante  movimentados na cidade da Baía  da Traição,  nestas

ocasiões o movimento na praça se estende até a madrugada. E, o número de entrada e

saída  de  pessoas  na  cidade  chega  a  ultrapassar  o  limite  de  pessoas  que  a  cidade

comporta, assim, as ruas, praças, restaurantes, bares e pousadas excedem o número que

é convencional. Os meios de transportes também não dão conta do número de pessoas

que entram e saem da cidade. A frota de ônibus que faz percurso de João Pessoa/ Baía

da Traição e Campina/ Baía da Traição aumenta os horários disponíveis  aos turistas,

mesmo assim pessoas vão em pé e até sentadas no chão do ônibus. Outro meio de

transporte bastante utilizado não só nesse período do ano como em todo seu decorrer é a

lotação de carros particulares e moto-taxis.

Ainda  segundo Laelson,  o  período  do  verão  é  o  mais  movimentado,  trazendo

pessoas de todas as regiões para o bar Tubarão. Nessa temporada ele costuma organizar

shows com bandas conhecidas no cenário do forró, pagode, swingueira a fim de satisfazer

os clientes que vão ao seu bar em busca de dançar, beber, escutar música e sociabilizar.

Após  panorama  sucinto  da  região  estudada  é  interessante  pensar  como  os

processos e dinâmicas identitárias e territoriais são forjadas em contextos específicos e

passam  por  processos  históricos  situados.  Pensar  esses  aspectos  sem  naturalizar  e

buscar  reificações  proporciona  indicadores  para  discussão  sobre  pluralidade  e

heterogeneidade  da  região,  pautadas  nas  discussões  teóricas  atuais:  Frederick  Barth

(2000), Estevão Palitot (2005), João Pacheco de Oliveira (1998), Guilherme Valle (2003),

Rodrigo Grunewald (1999) que vão além das dualidades que não dão conta do campo.

Acompanhando tais autores, entendo que o as dinâmicas na região implicam processos,

fronteiras e fluxos que perpassam os grupos. Portanto, entender tais tensões e dilemas

23 O Projeto peixe boi em vigor desde 2013 na área de proteção ambiental da barra do rio Mamanguape e visa 
conscientizar a população a respeito da ameaça de extinção do mamífero aquático.
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que  envolvem  moradores  do  Litoral  Norte,  turistas  e  diversos  grupos,  com  ou  sem

afinidade, é relevante para se compreender a especificidade das práticas de prostituição

em uma região que abriga índios, caboclos, pescadores, agricultores, ou seja, coletivos

plurais e dinâmicas relacionais.

Os fluxos e dinâmicas que perpassam e cruzam essas coletividades, atravessando

o rural, marítimo e urbano, nos permitem pensar em rotas analíticas capazes de emitir a

diversidade,  o  pluralismo  presente  nas  relações  cotidianas  que  permeiam  gênero  e

sexualidades em contexto indígena e fora dele.

1.3. Equipamentos de lazer, espaços de sociabilidade e seus usos

Pensar  o  universo  da Baía  da Traição é também estar  nele,  é  caminhar  pelas

praias, praças, becos, bares e se envolver nos circuitos de sociabilidade e equipamentos

de lazer que se distribuem pelo seu centro e se estendem além do perímetro urbano.

Nesse transito de pessoas que atravessam a cidade e terras indígenas há um cenário

marcado por trocas e relações sociais que estreitam as regras de sociabilidade, onde há

espaços públicos que orientam as práticas sociais e atividade das formas mais diversas.

As várias formas de se relacionar dos agentes sociais.

 Há  inúmeros  bares  distribuídos  ao  longo  da  região,  cada  qual  com  sua

especificidade,  mas  que  marcam  um  lócus  de  experiências  compartilhadas,  de

conhecimentos e vivências, conversas e práticas de lazer. Logo, reproduzir o cotidiano de

um  bar  requer  investigar  sua  organização  e  funcionamento,  compreendendo  a

sociabilidade  envolvida  nas  práticas  de  lazer  vivenciadas  neste  espaço.  Assim,  é

importante descrever as redes, as formas de ocupação e uso dos espaços na cidade da

Baía da Traição e aldeias circunvizinhas.

Nessa região, há movimento de abertura e fechamento de bares constantemente.

Nesses dois anos de pesquisa visitei  15 bares e presenciei alguns sendo montados e

fechados. Havendo uma distinção tênue entre um bar na área indígena de outros bares no

perímetro urbano, no que condiz com a funcionalidade, como no caso da Baía da Traição.

Nas aldeias a abertura de um bar depende de inúmeros fatores entre eles acordos com as

lideranças e políticas de boa vizinhança, uma vez que há um grande controle com relação

à  abertura  de  bares  na  região  indígena,  devido  ao  aumento  do  alcoolismo  entre  as

populações tradicionais. Assim, me deparei com questões como: acordos entre lideranças

e  donos  de  bares  para  funcionalidades  de  estabelecimentos  em  área  indígena  e,
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fechamento de bares, por reclamação da vizinhança junto às lideranças. Segundo Seu

Miguel, morador da aldeia do Galego, “a liderança tem que ter jogo de cintura para não

gerar  contendas  entre  moradores,  porque  parte  da  população  quer  usufruir  do  bar,

enquanto outros querem seu fechamento.” (Diário de campo, 2014).

Nas caminhadas pela Baía da Traição para mapear o campo de pesquisa,  me

deparei  com  inúmeros  bares,  uns  com  fácil  acesso  enquanto  outros  com  bastante

dificuldade de localização, em alguns tive boa receptividade ao passo que em outros não

tive muito acesso a pessoas.  Os bares24 da região são distribuídos no perímetro urbano

da Baía da Traição e se estende até as aldeias Potiguara. Os mais utilizados e de fácil

acesso para as práticas de lazer são os da Baía da Traição, os localizados em aldeias

próximas a cidade, perto dos rios e lagoas, como os da boca da barra de Camaratuba e

os próximos a barra de Mamanguape devido aos projetos turísticos.

Em estadia na “Boca da barra”, área que divide as terras indígenas Potiguara e a

Barra de Camaratuba, conheci Cunhã, uma artesã indígena pertencente à Aldeia São

Francisco. A indígena informou que na barra acontecem as cerimônias de formatura dos

alunos que concluem o ensino médio e fundamental, essa formatura consiste em uma

série  de  ritos:  um  ritual  com  direito  a  pintura  e  dança  Toré,  e  no  encerramento  da

formatura, onde a voz de fala é masculina, são servidos alguns pratos típicos feitos pelas

mulheres. Mais uma vez é perceptível que a mulher na comunidade Indígena e da Baía da

Traição está ligada diretamente ao ambiente familiar. A maioria é pertencente a famílias

monoparentais  são  responsáveis  por  cuidar  dos  irmãos  mais  novos  durante  a

adolescência até conseguir um casamento, onde se dedicarão mais uma vez ao lar. 

Senti  dificuldade  ao  encontrar  bares  muito  dentro  de  matas  ou  aldeias  pouco

conhecidas por turistas, como foi  o caso do bar das “primas” – que demorei  dias até

encontra-lo.  Ao observar  pude perceber  que não é  tão movimentado como os outros

devido a sua localização. Consegui acesso a esse bar devido a um informante que me

levou até lá e me mostrou outros bares mais conhecidos pelos indivíduos que trafegam

dentro  das comunidades indígenas ou que pelo  menos saibam andar  por  dentro  das

terras de demarcação Potiguara. 

24 A questão referente a legalização de bares nas áreas indígenas não vai ser esmiuçada aqui, analisarei  de forma
sucinta e darei apenas um panorama de como os bares são distribuídos, quais as funcionalidades desses espaços dentro
do circuito de lazer e sociabilidade e práticas de prostituição na região estudada.
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É bem comum que bares se localizem aos redores de rios, lagos e lagoas devido

ao fluxo de pessoas nesses espaços. O Rio Sinimbu25 muito conhecido pelos turistas e

moradores é bastante frequentado por pessoas de diferentes regiões. Na extensão deste

rio pude perceber como as práticas de lazer se configuram com distinção entre os grupos

que o frequentam como um conjunto de ocupações aos quais os indivíduos descansam,

se divertem, sociabilizam. Neste espaço há alguns bares bem próximos um do outro, um

com sinuca e com fácil acesso pela ponte que atravessa o rio.

Nas  margens  estreitas  do  Rio  Sinimbu em meio  a  uma  paisagem paradisíaca

encontrei o bar Saideira, muito falado na região por abrigar práticas de prostituição26. Nos

aposentos desse bar encontrei duas mulheres de Guarabira cidade pertencente ao estado

da  Paraíba  que  vieram  para  a  região  na  intenção  de  se  prostituir  longe  de  seus

respectivos  familiares e amigos,  durante todo o tempo dedicado a pesquisa não ouvi

relatos  e  não presenciei  mulheres  indígenas neste  estabelecimento,  as  mulheres  que

trabalham neste bar são oriundas de outras regiões e se deslocam até a Baía da Traição

para se prostituir. Cheguei neste bar ao entardecer por volta das 17 horas por indicação

de uma mulher  que se prostitui  na região.  Me apresentei,  sentei  e  conversei  com as

mulheres lá presentes. De início elas não quiseram dialogar comigo, após algumas visitas,

sentei  e as chamei para beber comigo, no decorrer das conversas elas me contaram

como foram seus trajetos até chegar na Baía da Traição. Por indicação de amigas, estas

mulheres encontraram o bar, negociaram suas estadias com o dono do estabelecimento e

se instalaram. Passaram pouco mais de um mês na região e se deslocaram em direção a

outra cidade. Segundo elas, a Baía da Traição não dá lucro, “não tem como se sustentar”,

falam.  Mesmo  havendo  um  custo  de  vida  relativamente  baixo  nesta  cidade,  elas

precisavam enviar dinheiro para alguns familiares, o que as onera economicamente.

Apesar  das  atividades  de  prostituição  encerrarem  a  noite  no  bar  da  Saideira

durante  o  dia  ele  se  caracterize  como  um  espaço  onde  não  acontecem práticas  de

prostituição.  Segundo  o  dono  do  estabelecimento,  as  práticas  da  prostituição  só  são

permitidas no período noturno quando o bar é frequentado por pessoas de fora do círculo

de prostituição (clientes e profissionais) que utilizam o espaço para lazer às margens do

rio, bebendo e comendo; ou seja, a característica principal deste bar é que as práticas de

25 O rio Sinimbu banha o município de Baía da Traição. O termo sinimbu significa "camaleão" em tupi-guarani.

26 Durante a pesquisa referente a monografia a vida no brega: etnografia sobre o cotidiano de mulheres em situação de 
prostituição no Litoral Norte da paraíba me deparei com este bar, porém, foi negada as atividades de prostituição no 
espaço.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi-guarani
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prostituição são evidenciadas apenas durante a noite e em curto espaço de tempo, uma

vez que suas portas são fechadas por voltas das 22 horas. 

No primeiro olhar não se deduz que existam atividades de prostituição no recinto. É

um bar com mesas e bancos de madeira, um pequeno som e um balcão onde são feitos

os pedidos para  a cozinha,  que fica  no interior  do  bar  junto  com os quartos  que as

meninas ocupam. O banheiro é pequeno e simples, sem espelho e sem pia onde possa

lavar as mãos após utiliza-lo. Durante o período da pesquisa houve o fechamento do bar

da Saideira e tudo indica que se abrir novamente será pelas mãos de outro proprietário. 

Ao lado esquerdo do rio Sinimbu entrei em contato com um casal homossexual

que administravam o bar Paraiso com atividades de prostituição. A interlocução foi difícil

devido os decibéis sonoro da Jukebox que não proporcionavam uma conversa fluida. Em

alguns momentos em que as meninas que lá trabalhavam colocavam músicas mais lentas

conseguia conversar com clareza e até conhecer o interior da casa/bar.  Ao entrar no local

passa-se por um espaço de bar localizado num terraço, sem piso, com quatro mesas e

um pequeno batente que geralmente é usado quando todas as mesas estão ocupadas. O

bar Paraiso não possui  banheiro nem balcão.  Ao entrar  no interior  da casa passa-se

primeiro  pela  sala,  em seguida  pela  cozinha,  onde  são  feitos  os  “tira-gostos27”  pelos

proprietários, enquanto as meninas se incubem de servir às mesas e fazer programas. A

casa  possui  dois  quartos  onde  as  mulheres  dormem e executam os programas– em

períodos de veraneios devido ao aumento de mulheres na região em  busca de fazer

programa o número de mulheres dividindo os quartos aumento chegando até o percentual

de quatro mulheres por quarto.

 Segundo  Claudio,  35  anos,  proprietário  do  estabelecimento,  por  motivos

financeiros o bar teve suas portas fechadas, seu funcionamento não era muito bom para

ele devido as atividades se encerrarem às 18 horas e a pouca frequência de pessoas. As

duas meninas que exerciam as atividades de prostituição neste espaço são provenientes

de  cidades  vizinhas,  de  Mataraca  e  Mamanguape,  ambas  com  29  anos.  Uma  das

interlocutoras Altéia,  25 anos,  natural  de Mataraca diz  que desde que começou a se

prostituir já viajou para muitas cidades onde permanece curtos períodos de tempo, que

variam entre um mês a seis meses. Depois de habitar na Baía da Traição, Altéia disse ter

desejo de ir para Recife/PE. Com o fechamento do bar Paraiso perdi o contato de ambas,

27 Nomenclatura usada para definir aperitivo que se come fora das refeições, acompanhado de bebidas.
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assim como o dos proprietários. Tentei visitar o bar outras vezes, mas nunca o encontrava

aberto. Realmente havia sido abandonado, como percebi. 

Em outra parte da cidade próxima a avenida principal que liga Rio Tinto a Baía da

Traição se localiza o bar do Rio, de fácil acesso para quem vem da cidade e das aldeias.

O estabelecimento improvisado em uma casa é um espaço organizado pelo dono do

estabelecimento para acomodar mulheres que procuram se prostituir e homens que vão a

busca de satisfação sexual no mercado do sexo, lazer e sociabilidade.  Possui em suas

dependências dois quartos, uma cozinha, um banheiro com um pequeno espelho envolto

de manchas de batom e lápis de olho. Atrás da porta, frases, corações e números de

telefones expressam sentimentos de desconhecidos. Possui oito mesas e, um pequeno

aparelho de som fica ao chão e geralmente toca diversos ritmos musicais. Os serviços da

cozinha e bar não são variados, servem-se cervejas, cachaça e alguns tira-gostos. 

Quando não há clientes no bar, as meninas juntamente com Marcos, proprietário

do recinto,  colocam cadeiras  na calçada,  sentam e conversam até  aparecer  clientes.

Várias vezes compartilhei esse momento à calçada. Consegui contato com Marcos após a

indicação  de  algumas  travestis  que  mantive  contato  durante  a  pesquisa,  elas  me

informaram  sobre  o  local  e  as  práticas  de  prostituição  existentes  no  recinto.  Me

informaram  o  lugar  exato,  nome  do  dono  do  estabelecimento  e  a  partir  destas

informações fui à procura do bar. Chegando no bar do Rio me apresentei, expliquei sobre

a pesquisa, pedi para frequentar o ambiente para observações e conversas. Primeiro,

falei da pesquisa com Marcos administrador do lugar e em seguida, falei com as meninas

que trabalham para ele, expliquei as condições da pesquisa e que não as identificaria em

nenhum momento.  

Para não atrapalhar as funcionalidades do bar,  visitei  o recinto nos horários de

almoço porque é um horário que não tem clientes, então minha presença não atrapalharia

tanto.   Conversei  com  as  mulheres  enquanto  arrumavam  as  dependências  do

estabelecimento,  lavavam  as  louças,  cozinhavam.  Em  vários  momentos  ajudei  nos

serviços  domésticos,  assim  não  atrapalhava  seus  afazeres  e  gerava  sociabilidade  e

conversas descontraídas. 
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Segundo o proprietário  do recinto a característica principal  deste bar  é  que no

mesmo ambiente que tem funções de prostituição também é “casa de família”.28 Nessa

casa, o dono do estabelecimento recebe a visita de amigos, e segundo ele receberia

também de familiares se não morassem no Rio de Janeiro,  cidade da qual  é natural.

Marcos,  homossexual,  42  anos,  migrou  rumo  a  Baía  da  Traição  porque  acabou  um

relacionamento de quase dez anos com um homem carioca e resolveu “tentar a vida em

outra  cidade”.  “Aluguei  uma casa e  comecei  a  chamar  meninas para  trabalhar  como

garçonetes e disse a elas que se elas se interessassem por ganhar uma grana a mais

poderiam fazer programa que eu alugaria os quartos pra elas.” O acordo de Marcos com

as mulheres que trabalham para ele é de 80 reais semanais pelos serviços de garçonetes,

mais estádia e uma folga semanal. 

Dia calmo para se visitar a família (...) Digo aos meus pais e meu
filho que trabalho como garçonete em um bar de família e quando
aparece alguém da minha cidade que é muito próxima daqui eu só
sirvo as mesas, nada de programa. (Gardênia,  32 anos.  Diário de
campo, Agosto, 2014).

Gardênia,  32  anos,  magra,  cabelos  longos,  está  sempre  bonita  e  devidamente

maquiada, natural de Parnamirim no Rio Grande do Norte, fez destino Guarabira/Baía da

Traição. Encontrou no bar do Rio oportunidades de trabalho como garçonete, e descobriu

na prostituição maior possibilidade de aumentar o rendimento. Estabeleceu acordos com

Marcos e hoje cuida da organização do lugar, serve mesas e clientes. Gardênia outrora

trabalhara como garçonete e entrou na prostituição como atividade de segundo plano.

Desde então se desloca de cidade em cidade adquirindo nova clientela e  tornando-se

novidade onde chega. Se prostituí com discrição para que ninguém de sua família ou

vizinhos  saibam  como  exerce  sua  sexualidade  enquanto  atividade  laboral.  Esse

argumento também adquire sentido nas conversas com Marcos que enfatiza que, quando

surge  alguém  conhecido  das  mulheres  que  trabalham  com  ele,  estas  tendem  a  se

esconder e apenas servir mesas até o perigo de serem descobertas acabar.

Quando chegam mulheres atrás de emprego, Marcos mostra essas condições e

explica que se quiserem mais dinheiro podem se inserir nas atividades de prostituição e

utilizarem os quartos  da casa pagando o  valor  de  15 reais  pela  utilização durante  o

28 O termo “casa de família” é utilizado pelo dono do estabelecimento para demarcar o quarto dele do espaço de
pertencimento do bar e quartos que as meninas fazem os programas. É um modo de deixar claro que mesmo o quarto
dele estando nas dependências da casa que funciona para fins da prostituição ele não faz programa e só agencia as
meninas. 
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programa. Recebem orientação de induzir os clientes a beber e financiar suas bebidas

enquanto conversam, flertam e estabelecem acordos de programa que custam em torno

de 30 reais dependendo que elas vão fazer. Porém, 

A questão do preço deve ser relativizada,  pois  esse valor  mínimo
poderá mudar, conforme os elementos que constituem a negociação:
quem é  a  garota,  as  dívidas,  o  horário,  o  número  de  programas
realizados,  o cansaço, entre outros. Qualquer mudança do que foi
combinado anteriormente implica, a princípio, um rearranjo também
financeiro. (PASINI, 2000, p. 185). 

Durante meses de visitação no bar do Rio mantive contato com duas mulheres que

ocupavam dois quartos nas dependências da casa. Em períodos festivos e de veraneio o

número de mulheres aumenta e a casa pode acomodar até quatro mulheres dividindo os

quartos.  No  período  de  carnaval  de  2014  a  casa  comportou  8  mulheres,  passado  o

período elas se mobilizaram para outras cidades. 

Atualmente duas mulheres dividem as dependências da casa. Segundo Marcos há

necessidade de mais, devido à intensa procura por programa por causa do verão. “Se vier

mais mulheres, enquanto uma serve as mesas outra faz programa. Porque tem dia que

“benza-te Deus” a gente não dá conta de tanto movimento.” (Marcos, diário de campo,

2014).  O movimento  do bar  oscila  com frequência,  vai  de  acordo com o número de

turistas que chega à região, depende de feriados, festas, como da padroeira da cidade,

carnaval e a alta estação no verão, que muda a configuração da cidade e lota hotéis,

pousadas bares e restaurantes. Outro fator preponderante quanto ao aumento do número

de clientes no bar é o período sazonal de pesca de Lagosta e Camarão (inverno).  Esse

momento traz à cidade pescadores oriundos de outras regiões e intensifica a procura por

sexo pago. 

Tanto o bar do Rio quanto o bar da Saideira têm especificidades interessantes para

se  pensar  a  relação  casa/bar,  moças  de  família/prostitutas.  Os  dois  bares  atendem

públicos que vão à procura de prostituição e pessoas que nem ao menos percebem que

essas práticas acontecem no interior destes bares. De dia são frequentados por famílias

que vão a Baía da Traição fazer turismo e aproveitam a paisagem envolta ao bar, a noite

é frequentado por pescadores, agricultores, indígena e turistas, que vão em busca de

sexo pago. É mais uma das especificidades da região que fazem com que a prostituição

tenha  característica  singular  presente  em  formas  e  fluxo,  e  de  fronteiras  do  corpo,

identitárias e de sexualidade.
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O bar  do  Rio  administrado por  um homem gay proporciona ao ambiente  outra

conjuntura devido ao espaço ser frequentado também por homossexuais, que visitam o

recinto  com  outros  fins  e  não  para  consumirem  programas,  alguns  deles  vão  para

paquerar  com  os  frequentadores  do  espaço  ou  mesmo  levam  seus  respectivos

companheiros.  Em conversas com Carlos, 22 anos morador da Baía da Traição dialoguei

algumas vezes sobre os bares da cidade me confidenciou que Marcos emprestou sua

cama para que ele pudesse transar com o seu namorado e alegou que essa reciprocidade

aconteceu devido ao fato de serem amigos. Porém, esse tipo de favor não ocorre quando

se trata de mulheres; o administrador jamais empresta os quartos para as amigas 29, nesse

aspecto, as reciprocidades aparecem como um indicativo de troca de favores marcada

pelo gênero com fins entre gays. O dar, receber e retribuir (MAUSS, 2003) se estabelece

num jogo de interesse que segue a lógica do lugar, das relações de vizinhança, pelos elos

de amizades, possibilidades de flertes, entre outros.  

Em outra versão, apesar do bar do Rio só ter mulheres para fornecer programas,

não é um ambiente exclusivamente heterossexual, as homossexualidades aparecem com

fluidez e segundo as narrativas “houve até beijo gay na boca em público”. As relações

sexuais não são exclusivamente pagas, visto que o indivíduo gay não pagou para ficar

com o rapaz. 

Algumas aldeias eram por ele descritas como verdadeiros “polos de
homossexuais”.  Se era assim, em que consistiria a distinção entre
“homens” e “gays”, considerando o caráter generalizado desse tipo
de  interação?  Lembrando  sua  menção  à  “prostituição”  masculina,
procurei  saber  dele  se  esta  estava  pautada  em  algum  tipo  de
intercâmbio financeiro. De acordo com Rômulo, não, já que muitos
“fazem porque  gostam”,  dando-se por  satisfeitos  com a  oferta  de
“droga, cachaça, por alguma outra coisa” ou mesmo sem isso (TOTA,
2012, p.163). 

Em  outro  momento,  ao  conversar  com  outro  interlocutor  sobre  o  mesmo

estabelecimento, ele argumentou: “nós vamos para o cabaré atrás de mulheres, ai o viado

vem sentar na nossa mesa. Assim não dá certo”. Neste bar atualmente se encontram

duas mulheres oriundas de outras cidades, que vieram para a Baía da Traição em busca

de  clientela,  moradia  e  dinheiro.  Ao  conversar  com  Açucena,  27  anos,  natural  de

29 O quarto de Marcos se enquadra na sua concepção de ambiente “familiar”, embora ele empreste o quarto para os
seus amigos se relacionarem com outros homens. As mulheres que se prostituem em seu bar têm seus respectivos
quartos e nunca utilizam o dele.
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Guarabira, percebi que sua estadia neste ambiente se dá por uma troca com o dono do

estabelecimento, onde ela paga pelo quarto em que executa os programas, estimula o

cliente a beber no respectivo bar, cuida dos aposentos domiciliares, como faxina, higiene

do bar e serviços de garçonete e em contrapartida obtém moradia, alimentação e uma

folga semanal.

Como mencionado,  a  abertura  e  fechamento  dos bares  na  região  depende de

inúmeras  questões.  Anteriormente,  na  divisa  entre  as  terras  indígenas  da  Etnia

Potiguara30 e a cidade da Baía Da Traição existia um cabaré administrado por Acácia,

mulher  indígena,  tradicionalmente conhecido na região por funcionar por  mais de dez

anos dentro de uma aldeia onde o fluxo de pessoas é intenso, funcionava nos fundos de

sua casa com vista para o mar e era parada “obrigatória” para os pescadores de Lagosta

e Camarão que em períodos sazonais atracavam seus barcos na região e acabavam por

dormir na cidade. Era frequentado também pelos indígenas da região assim como por

alguns turistas.

 O  bar  de  Acácia  tinha  dois  quartos  fora  das  dependências  do  bar/casa  da

proprietária onde residiam meninas que vinham fazer programas e ficavam morando lá

devido a acordos de aluguel e agenciamento. No período do carnaval, onde a cidade se

transforma e o índice de entrada de turistas e veranistas de várias regiões aumenta,

Acácia alugava os quartos por volta de 400 reais durante as festividades. E relatou que

nesse período, “até os turistas alugam os quartos porque é bem localizado”, já que se

encontra  de  frente  para  o  mar,  sendo  muito  frequentado  por  surfistas,  banhistas  e

relativamente próximo à cidade da Baía da Traição, onde tem a maior concentração de

foliões para o carnaval.  

Havia acordos entre Acácia e uma liderança indígena, como o de só permanecer

no bar  no máximo duas mulheres exercendo as atividades de prostituição,  devido às

questões étnicas e morais do grupo,  para não evidenciar as práticas da prostituição na

aldeia e como medida de prevenção de práticas ilícitas. Esse acordo, envolve relações de

poder e economia conflitantes que resultou na liberação e permanência desse bar.31 

30  Optarei por não falar o nome da aldeia nem dos interlocutores como forma de resguardar a identidade das mulheres
que se prostituem, assim seguirei  a  metodologia e  ética de Claudia Fonseca  e misturarei  os dados para  que a
identidade dessas mulheres seja mantida em sigilo. 

31 Dados obtidos na monografia: a vida no brega: etnografia sobre o cotidiano e conflito de mulheres em situação de
prostituição no Litoral Norte da Paraíba. Utilizarei esses dados como peça chave para entender mais a fundo o porquê
do deslocamento dessas mulheres entre outros fatores, uma vez que a monografia não deu conta da dimensão desses
dados. 
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As mulheres que se prostituem no bar de Acácia são naturais de outros estados e

nunca indígenas. As indígenas que se prostituem saem das suas respectivas aldeias

para se prostituírem em outros estados/cidades, e, para isso, dizem às suas famílias que

irão  trabalhar  fora  com algo  ligado  ao  serviço  doméstico.   Devido  o  segredo  social

(SIMMEL, 1939) sobre as práticas da prostituição, por consequência da comunidade ser

pequena e elas não desejarem ser alvo de fofocas nativas. Esse fator não as deslegitima

as suas identidades étnicas, ou seja, não deixam de ser reconhecidas como indígenas,

porém,  tentam  manter  essa  prática  o  máximo  possível  em  sigilo,  desenvolvendo

artimanhas como forma de resguardarem suas identidades diante da comunidade.

 Assim, apesar de ser uma casa que facilita a prostituição, também era ambiente de

lazer e sociabilidade para se contemplar a paisagem, beber e degustar do cardápio local.

Hoje, devido ao avanço do mar que consumiu uma parte da casa transformando-a em

escombros, ela teve que fechar as portas e se mudar para uma casa menor, com apenas

dois quartos, onde reside com sua filha, havendo no terraço um bar com duas mesas, oito

cadeiras e um banheiro com cortina de chão de areia32. Neste segundo bar aberto por

Acácia  não  tem  atividades  de  prostituição,  segundo  ela,  a  casa  não  tem  espaço  e

demonstra  não  querer  mais  trabalhar  no  mercado  do  sexo.  Apesar  do  bar  ser  bem

movimentado por público masculino, não vi  mulheres nas suas dependências, apenas

Acácia servindo às mesas.  É um bar frequentado tanto pelo público heterossexual quanto

pelo público homossexual por ser central, de fácil acesso. Durante o período da pesquisa

conheci Maurilio que fez trajeto de João Pessoa/ Baía da Traição, é cliente antigo do bar

de Acácia, trouxe consigo dois casais de lésbicas. Ao chegarem tomam banho no recinto

e em seguida ficam bebendo por longas horas. Acácia descreve  que Maurilio tem um

fetiche e sempre traz casais de lésbicas paga tudo para elas, viagem e o consumo do bar

porque gosta de vê-las namorando.

 Os bares se configuram na composição dos circuitos de sociabilidade como um

espaço marcante de lazer e encontro entre os moradores da região, onde se concentram

pessoas  entre  nativos  e  turistas  que  fazem  uso  de  bebidas  alcoólicas  conversam  e

sociabilizam.  Aos  45  anos  de  funcionamento  ininterrupto  sob  a  mesma  direção  e

localidade encontra-se o bar Tubarão.  O espaço foi  construído por Laelson Padilha e

alguns colegas de João Pessoa para lazer de fins de semana. 

32 O banheiro juntamente com o espaço do bar se localizam fora das dependências da casa, na calçada de areia batida. 
Enquanto a casa tem chão de cimento, o bar e banheiro do mesmo tem chão improvisado pois foi construído posterior a 
casa.
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Foi  então  que  surgiu  a  ideia  de  fazerem  uma  palhoça  para  uso
exclusivo  da  “moçada”  estudante.  De  início  não  havia  casas  por
perto, era rodeada de coqueiros e o mar à sua frente, a música era
transmitido por um gravador de rolo antigo e pequeno. Ao passar do
tempo  a  frequência  na  palhoça  começou  a  aumentar,  com certa
resistência, já que aquele ambiente era para os estudantes, mas por
fim,  resolveram  abrir  para  outras  pessoas  participarem.  Padilha
lembra que no mesmo tempo em que a bar para os estudantes foi
montado, havia um grande bar na cidade com o nome de Baleia, e
em  certa  manhã  quando  organizava  o  espaço  para  mais  um
encontro, parou um pescador na frente da palhoça, se encostou do
coqueiro,  ficou  olhando  e  perguntou-lhe.  Ao  responder  que  ainda
não  tinha  nome,  o  pescador  disse  que  ia  passar  a  chamálo  de
Tubarão e que ele  ia “engolir  aquela Baleia”,  o bar que ficava do
outro lado da praia, onde hoje é apenas mar e areia, e não resta
nenhuma lembrança material  de sua existência. (GUERRA, 2013,
p.4).

Hoje, o Tubarão é um bar amplo e casa de show reconhecido e prestigiado na

região,  frequentado por índios, pescadores, turistas, travestis, homossexuais, mulheres

que  se  prostituem,  meninas  danadas.  É  um  ambiente  com  complexas  redes  de

sociabilidade  onde  se  conectam  várias  culturas,  pessoas  pertencentes  a  diferentes

segmentos sociais que encontram na casa de show um espaço para lazer. A casa possui

jogos  de  luzes  e  equipamentos  sonoros  modernos,  cinco  camarotes,  várias  mesas

espalhadas pelo centro do bar e uma ampla saída de emergência – o preço de entrada

varia entre 5 e 20 reais dependendo da atração do dia. Há noites com músicas ao vivo

com artistas da região, de cidades vizinhas e da capital onde são tocadas músicas de

sucesso a nível regional e nacional. A casa comporta vários estilos musicais em noites de

forró,  por  exemplo.  Já  a  paquera  é  mais  acentuada,  pois  os  homens  chamam  as

mulheres para dançar.

Os  banheiros  do  bar,  sobretudo  o  feminino,  tem um papel  importante  no  que

condiz  com sociabilidade,  lá,  as  mulheres  se  reúnem para  falar  de suas paqueras e

assuntos eventuais. A entrada de travestis tanto no banheiro feminino como masculino

não é restrita. É comum vê-las frequentemente no banheiro feminino, seja ajeitando a

maquiagem e se arrumando, ou mesmo conversando.

As placas de indicação do bar Tubarão estão espalhadas ao longo do perímetro

urbano e na entrada da cidade, “cuidado: nesta praia tem Tubarão”. Também anunciam

as festas que acontecem na sexta, sábados e domingos e que se intensificam no período

de  veraneio  e  carnaval  que  tem  abertura  excepcional  devido  às  festividades.  A

importância  desse  espaço  é  demasiada,  tanto  para  os  Potiguara,  quanto  para  os
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moradores  da  Baía  da  Traição,  não  só  porque  é  um  espaço  que  conecta  lazer  e

sociabilidade, mas também é um ambiente que se transforma em espaço de práticas

esportivas  nos  sábados  à  tarde.  Nesse  dia  da  semana é  montado  um tamame33 de

encaixe onde um dos donos do estabelecimento dá aulas de  jiu  jitsu para os jovens

frequentadores do lugar. Sem dúvida, o Tubarão casa show tem um espaço simbólico de

referência nas vidas dos Potiguara e moradores da Baía da Traição.

 A Baía da Traição comporta duas praças que são bem movimentadas, sobretudo

no período de veraneio e carnaval. A praça central João Barbosa localizada na entrada da

cidade, tem dois bares, uma farmácia, no outro lado da rua tem um supermercado, uma

lotérica,  uma  pequena  lanchonete.  Nesta  praça  no  período  da  tarde  pessoas  jogam

baralho de dominó, se reúnem e conversam. No período próximo ao anoitecer a praça fica

bem movimentada. Após o pôr do sol por volta das 20:00 horas a praça tem seu horário

de pico, pessoas sentam nos bares e outras levam bebidas, violão e se reúnem em grupo.

Na praça central acontecem as festas de aniversário da cidade, evento que reúne cerca

de 120 mil pessoas, comemorações de fim de ano e festas do carnaval é o ponto de

partida dos jovens antes de seguirem para o Tubarão. 

Em dias de maior movimentação na cidade são colocados na praça paredões de

som e  iluminação,  como  por  exemplo,  no  carnaval34,  época  que  se  concentra  maior

número de pessoas na praça devido aos shows de bandas de forró, pagode, swingueira

que acontecem em palcos montados na praça. Fora esses eventos no período diurno as

práticas do carteado e jogos de dominó são as atividades mais corriqueiras no cenário

que divide a avenida principal que corta toda a cidade da Baía da Traição até a aldeia do

Forte e a praia urbana da região.

As praças aparecem como espaço de lazer muito frequentado na região. Na praça

principal ocorrem festas e aglomerações de pessoas que se reúnem em pequenos grupos

ao som de violões, cantam, conversam, bebem e sociabilizam. Os bares localizados nas

praças aumentam seu espaço físico ao colocarem mesas e cadeiras nas extensões da

praça, logo, no período noturno, as práticas de lazer e sociabilidade recorrentes deste

33 O tatame é uma peça muito antiga, usada em artes marciais como o Jiu Jitsu e Judô. Serve para absorver as quedas
durante os treinos. Geralmente feito de borracha.

34 No período em que pesquisei prostituição feminina na cidade de Mamanguape acompanhei algumas mulheres em
suas atividades de prostituição no Carnaval da Baía da Traição. Em rodas de amigas elas apostavam que mais pegou
clientes, quem mais faturou na noite. Ao migrarem para a Baía da Traição no carnaval as mulheres que se prostituem
em Mamanguape  conseguiam mais  cliente,  sociabilizavam e se  divertiam ao  som das atrações  musicais  na  praça
principal da cidade. O mesmo acontece nos períodos de fim de ano, festas da padroeira da cidade, entre outros eventos
de grande porte da região. 



55

espaço geográfico marcam distinção aos mecanismos de lazer do período diurno.  Nos

arredores da praça principal, encontram-se algumas lanchonetes nas quais se aglomeram

pequenas quantidades de pessoas. Eventualmente, os bares que funcionam nas praças

encerram suas atividades por volta da meia noite,  levando, assim algumas pessoas a

migrarem para outros espaços como, por exemplo, o bar Tubarão e o “peirão35” localizado

em Marcação e Tramataía.

Em conversas com um interlocutor a respeito dos circuitos de lazer e
sociabilidade  dos  jovens.  Ele  explicou  que  sempre  ficam
conversando em frente ao colégio, que vão para as praias e rios, e
nos bares localizados dentro e fora das aldeias,  ou seja, os bares
dentro  do  território  indígena  e  os  da  Baía  da  Traição,  afirmou
também que as meninas começam a namorar muito cedo e por mais
que se ensine na escola como se prevenir acabam por engravidar
com  14,  15  anos,  muitas  delas  segundo  ele,  na  esperança  de
segurar  os  homens.  Algumas  acabam  por  se  juntar  muito  cedo
enquanto outras ficam mãe solteira. (Diário de campo. 29 de Agosto
de 2014). 

Quando  as  festas  ocorrem  na  Baía  da  Traição  vemos  o  deslocamento

aldeia/cidade ao passo que, quando as festas ocorrem nas aldeias vizinhas da cidade o

transito é inverso, quando o desloque se faz cidade/ aldeia. Como acontece em casos

como da Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Navegante em Coqueirinho ou festa do

Caju na Vila são Miguel. 

O  espaço  geográfico  da  cidade  delimita-se  a  uma  área  urbanizada,  que  se

diferencia da aldeia devido a densidade populacional, população e estatutos legais como

prefeituras,  hospitais,  escolas.  Ao  passo  que  a  aldeia  pertencente  a  área rural,  com

números  de  habitantes  inferior  a  cidade  da  Baía  da  Traição,  dispõe  de  autonomia

administrativa, uma vez que é chefiada pelo cacique e a FUNAI faz mediação com o

Estado-nação.  A  economia  de  subsistência  não  exporta  o  excedente  em  grande

quantidade, embora os habitantes da aldeia vendam alguns produtos do roçado e da

pesca em feiras nas proximidades da região. Contudo, os critérios que definem a cidade

e  a  aldeia  no  recorte  etnográfico  não  tem definições  claras,  as  fronteiras  aparecem

borradas. Em alguns aspectos a cidade da Baía da Traição aparece como parte rural

tendo famílias com a economia baseada na subsistência da manutenção do roçado e

pesca.

35 Poeirão é o nome que se dá na região estudada a um grande espaço de terreno de areia onde montam-se palcos de 
grande e pequena estrutura para acontecer shows e festas.
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Entre os mecanismos de lazer da cidade existe uma tradição no baleado36, jogado

todo fim de tarde pelas travestis e homossexuais. Enquanto que em um campo próximo

ao Rio Sinimbu a prática de futebol feminino é muito recorrente, pelo menos uma vez na

semana, seja no sábado ou no domingo algumas mulheres se reúnem para jogar futebol

organizando-se  em times  bem estruturados.  Participam desses  eventos  mulheres  de

diversas aldeias, algumas iniciadas na prostituição e outras não. 

1.4. Gênero, sexualidade e o cenário da prostituição

Nas intersecções da sexualidade, identidade de gênero e desejo se insere o mercado

do sexo que em alguns momentos constitui uma das fronteiras mais controvertidas das

práticas sexuais e tem espaço de debate desde a segunda metade do século XIX. O

debate se insere no campo intelectual do feminismo que questiona e percebe o valor do

trabalho  reprodutivo  e  a  constituição  dos  mercados  sexuais.  As  críticas  oferecem

subsídios para se pensar em temas como; sexualidade, desejo e demandas políticas para

as profissionais do sexo. Nessas relações, suas fronteiras são atravessadas por tensões,

acusações, falta de comunicação, conflitos e violência.  

 Segundo  Piscitelli  (2012),  o  debate  é  atravessado  também  por  questões

conflitantes em relação à exploração sexual37. De um lado a exploração do homem e do

outro as estratégias de sobrevivência de mulheres. Esse debate se insere na prerrogativa

de se a prostituição é ou não trabalho e polarizou dois grandes grupos feministas. Dividido

pelas feministas radicais que compreendem a prostituição como relação de submissão, de

dominação masculina e até mesmo escravidão da mulher, entendem a prostituição como

“situação” devido a sujeição da mulher ao submeter seus corpos para trocas sexuais por

dinheiro. Trabalham com hipótese de que as prostitutas são objetos e que os homens

podem se utilizar desses objetos da forma que quiserem. Nesse sentido o homem que

paga por sexo aparece como controlador e tem pleno poder sobre as  prostitutas. Essa

opressão remete ao Patriarcado38 onde há o pressuposto de que a mulher sofra opressão

por ter um corpo biológico feminino. 

36 Baleado, conhecido em outras regiões como Queimada é um jogo esportivo que pode conter de dez a mais jogadores
que desenvolvem movimentos, cooperação, destreza para se fazer o maior número de prisioneiros acertados com uma.
Cada time fica situado em um campo e um dos jogadores de cada lado deverá ser colocado atrás da linha de fundo do
campo adversário.

37 Exploração sexual comercial constitui uma forma de coerção e violência contra pessoas correspondendo a trabalho
forçado e formas contemporâneas de escravidão.  Não percebo as práticas de prostituição como sujeição ou exploração
devido a questões como o poder de agencia que as mulheres têm e exercem. 
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 Do outro lado, feministas liberais, pós-estruturalistas, e algumas adeptas do pós-

colonialismo,  entendem  a  prostituição  como  uma  escolha  que  remete  à  agência,  ao

empoderamento do corpo feminino como recurso de sobrevivência, uma opção válida não

apenas  para  mulheres  de  origem  humilde  e  sem  acesso  à  educação.  Além  da

sobrevivência das mulheres na sociedade estratificada, o exercício da prostituição mostra

que há inúmeras motivações que levam as mulheres a se inserirem no mercado do sexo. 

Aqui a analise recai sobre a prostituição como um mercado sexual variável, com

permutas  de  trocas  econômicas  e  simbólicas  que  variam de  acordo  com o  tempo e

espaço, onde existe uma oferta de procura e demanda em que as pessoas, no caso, as

mulheres, trocam serviços sexuais por dinheiro. Em algumas regiões, as negociações são

efetuadas  apenas  com  o  uso  do  dinheiro,  mas  no  recorte  etnográfico  as  trocas

ultrapassam dualidades sexo/dinheiro e são efetuadas de acordo com as negociações e

necessidade  imediatas  das  mulheres,  ou  seja,  quando  acontece  do  cliente  não  ter

dinheiro para financiar o programa, as mulheres que se prostituem aceitam presentes

como; perfume, maquiagens, bijuterias, roupas e calçados como  forma de obtenção de

lucro em troca de favores sexuais. Além dos valores ligados ao consumo, este tipo de

troca também está ligado a questões de beleza, de construção de feminilidade. Acredito

que  esse  fator  está  relacionado  a  especificidade  da  região  e  também  de  como  as

mulheres se inserem no mercado de trabalho, e como se sustentam financeiramente. 

A idade das mulheres que se prostituem na região varia de 18 aos 54 anos, as da

Etnia Potiguara residem nas aldeias da região, enquanto as mulheres oriundas de outros

estados em busca de prostituir-se na Baía da Traição e Aldeias Potiguara se mobilizam

das capitais próximas as imediações do Litoral Norte Paraibano, são oriundas das cidades

de Natal, João Pessoa, Cabedelo, Paraíba, Recife, entre outras. O nível de escolaridade

não  ultrapassa  o  ensino  médio;  algumas  almejam cursos  profissionalizantes  para  se

incluir no mercado de trabalho.  Em seus argumentos sobre suas entradas no ramo da

prostituição,  as  falas  são  quase  sempre  marcadas  pelo  discurso  da  necessidade

econômica e pela falta de oportunidade de emprego, levando-as a optar pela prostituição

como mecanismo de sustento econômico. Fora esses fatores, elas fazem parte do cenário

socioeconômico que legitima motivos para a prostituição devido ao contexto em que estão

inseridas.

38 O conceito de patriarcado, outrora usado nos estudos feministas atualmente pode ser rebatido com facilidade pois
universaliza a dominação masculina e essencialista dos corpos biológicos independente dos contextos e relações de
poder com parte do universo relacional do gênero. 
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Assim,  elas  não  percebem ou  transgridem  as  possibilidades  para
além daquelas definidas para o seu sexo.  Mesmo as que têm um
sonho (nem todas conseguem expressar um sonho) ou expectativa
de saírem da prostituição, quando não são “resgatadas” pelo homem,
mas  por  meio  do  estudo  e  do  trabalho,  imaginam  uma  profissão
“tipicamente feminina” como enfermeira, professora, embora também
haja as que gostariam de ser médica ou juíza. (GARCIA, 2013, p. 9). 

Margarida, mulher indígena, tem 19 anos e experimentou cobrar pelo sexo aos 17

anos quando um turista a convidou para passear de carro pela praia e lançou a proposta,

até então ela nunca tinha pensado em cobrar pelo sexo.39 Desde então ela cobra quando

sai com algum homem que procure serviços sexuais, o custo do programa varia de 30

reais por saída, eleva o preço quando percebe que o homem com quem está saindo tem

muito dinheiro (geralmente identifica pelo carro, marca de roupa, relógio, etc.). Quando

sua percepção aponta para o contrário e o indivíduo não tem dinheiro ela  aceita outras

formas de troca que variam entre perfumes e roupas, calçados, maquiagens. Margarida

me conta que certa vez chegou em casa com uma cesta de chocolates e disse a família

que tinha ganho de um rapaz que queria namorar com ela. Quando sai da aldeia para se

prostituir diz a família que vai trabalhar como babá nos fins de semana, neste momento

ela experimenta viagens e festas. “Mas eu só posso  ficar nos fins de semana porque

durante a semana estudo e meus pais não deixam eu viajar”.  Está terminando o ensino

médio, pretende fazer curso profissionalizante para futuramente se inserir no mercado de

trabalho, pertencente a uma família com quatro  irmãos40 que juntamente com seu pai

provêm o sustento através da agricultura e pesca, enquanto ela e sua mãe cuidam dos

afazeres domésticos. Argumenta que gosta de “brincar”, mas se prostitui porque sente

necessidade  econômica,  e  pretende  sair  do  mercado  do  sexo  quando  conseguir  um

emprego  para  se  sustentar  e  ajudar  na  economia  doméstica.  Assim,  a  prostituição

aparece como sustento econômico, momento de sociabilidade e lazer.  

No  entanto  a  dificuldade  econômica  não  é  o  único  fator  de  motivação  para  a

prostituição,  há  contextos  em que  remetem escolhas  por  parte  delas,  assim como a

existência daquelas que são condicionadas pelas dificuldades econômicas e sociais a se

prostituírem.  As  mulheres  que  se  prostituem  na  região  terminam  por  vivenciar

experiências marcantes. Conhecem novos lugares, pessoas, se divertem, sociabilizam. 

39 Durante as conversas Margarida se referiu ao termo “cobrar pelo sexo”, “brincar”, “ganhar presente,” em momento
algum se referiu ao termo prostituir. Por isso utilizo o termo usado por ela durante as nossas conversas.

40 Os irmãos de Margarido dedicavam-se as atividades do roçado e da pesca, deste modo não concluíram o ensino 
médio. 
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A sociabilidade presente no âmbito da prostituição também pode ser vista como

uma  forma  de  troca  simbólica  e  nos  permite  pensar  em  categorias  de  construções

filosóficas, históricas e políticas relativas ao gênero como categoria de analise cientifica

para se pensar as múltiplas falas de mulheres que se prostituem. É notável na região

estudada  o  recorte  de  gênero  como  marcador  da  diferença,  uma  lógica  fortemente

naturalizada  presente  na  divisão  dos  papéis  sociais  das  famílias  extensas.  Segundo

Olivar. 

Uma lógica fortemente naturalizante do gênero é comum nas falas e
práticas  de  muitas  mulheres  prostitutas.  Mais  ainda,  tal  postura,
relacionada  como  uma  heteronormatividade  compulsória
(especialmente masculina) é central na constituição prática do campo
da  prostituição  feminina  (..)  mesmo  que  algumas  recorram  a
argumentos vitimistas para falar de si, quase  nunca tem a ver com o
que podemos chamar de opressão de gênero. Uma forte noção de
agência,  relacionada  com  noções  como  malandragem,  putaria  e
viração, pode ser acessada igualmente por homens ou por mulheres
(...)  mulheres  prostitutas,  seriam detentoras  de  um enorme  poder
(sexual,  financeiro,  simbólico),  que lhes  permitiria  a  constituição  e
gerência  de  um  variado  e  complexo  leque  de  relações  com  os
homens e com outras mulheres. (OLIVAR, 2010, p. 4). 

Aqui  analisamos as mulheres que se prostituem como pertencentes um quadro

complexo com significados e significantes, pertencentes a um cenário político-social em

um dado contexto. Neste aspecto entendo-as como parte de um quadro de atores sociais

sempre e essencialmente posicionados em virtude de um padrão singular que oferece a

maneira de juntar as pessoas às múltiplas tradições (BARTH, 2000). Mas o que significa

se  prostituir  para  essas  mulheres?  Como  relatam  suas  histórias  particulares,  suas

trajetórias?  Como dialogam com seus  corpos  no  âmbito  da  prostituição  e  fora  dele?

Responder estas perguntas requer analisar como se constitui o poder, uma vez que as

relações de poder nesse ambiente, assim como os artifícios para saírem de situações de

violência são significadas e reesignificadas por elas. Logo, as mulheres que se prostituem

no Litoral Norte paraibano são analisadas como protagonistas de suas próprias vidas.

Nesse cenário faz-se possível entender como o símbolo é construído juntamente

com  a  sua  configuração  simbólica  e  polifônica,  “e  os  significados  que  se  tornam

dominantes  nos  símbolos  multivocais  naquela  configuração”  (TURNER,  2005,  p.  87)

segundo Turner, em resumo, um único símbolo representa também tanto  o obrigatório

quanto o desejável. Ou seja, partirei do princípio do símbolo, das representações sociais

terem vários significados e configurarem-se de acordo com o contexto social, de acordo
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com a representatividade das nativas, das suas encenações no “teatro da vida”, de seus

posicionamentos como atores sociais concretos. 

A partir dessas teorias centraremos o olhar para o entendimento da especificidade

da  prostituição  no  recorte  etnográfico  proposto,  relocando  como  categoria  onde  as

fronteiras  são  borradas,  onde  as  identidades  são  socialmente  construídas  e  sempre

acionadas a determinados contextos, onde o poder perpassa todo o ambiente social no

campo  do  simbólico  (BOURDIEU,  2005).  Como  em  forma  de  discurso  que  segundo

Foucault (1988) há uma relação entre o poder, saber e sexualidade, o autor discute o

porquê: em uma sociedade onde o sexo é presente existe tanta repressão em torno da

prática.  Segundo o autor, não somente prazer, mas saber e todo jogo sutil que passa de

um para o outro: saber do prazer, prazer-saber. Contudo, é na ordem do discurso que a

hipocrisia quanto à repressão sexual se instala, o poder e o desejo se articulam, mesmo

com o desejo reprimido, o poder da lei e o poder do desejo são distintos. 

A prostituição se insere em um mercado de demandas e desejos, operou como um

divisor de águas nos debates sobre sexualidade e função do sexo.  Os novos olhares

sobre a prostituição refletem debates e perspectivas para além de vilões e vítimas. Nesse

viés,  pode-se pensar  esta prática segundo a noção de poder  de Foucault  (1979),  os

dispositivos do poder se encontram em toda esfera social, presentes em todos os níveis,

possibilitando evidenciar várias formas distintas de existência do poder que se articulam e

se sustentam no nível mais elementar do cotidiano. 

Logo,  a  prostituição  aparece  como categoria  que  remete  a  agência (ORTNER,

2007) onde o sexo é negociado, assim como o prazer e o erotismo e como alternativa

legítima e autônoma de se sustentar financeiramente. Vai além das dicotomias submissão

e subversão, há uma multiplicidade de posicionamentos da mulher que se prostitui que

ultrapassa a barreira de dominantes e dominados. 

Por exemplo, em algumas situações, como negociações dos programas, ao decidir

o que fazem, como fazem, se beijam na boca, se usam preservativos ou os horários dos

programas,  as mulheres mostram suas capacidades de agência.  Prerrogativa  para se

pensar as hegemonias de poder,

Por exemplo, a noção de hegemonias incompletas permitiu que eu
fosse além da noção simplista de “dominância masculina universal,
“não tanto por encontrar “casos” de dominância não masculinas, mas
por reconhecer que a dominância masculina sempre coexiste com
outros  modelos  de  relações  de  gênero-  o  que  é  importante  é  a
mistura, bem como as relações entre os elementos (ORTNER, 2007,
p. 26).   
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 Em todo caso, não é apenas o cliente ou o cafetão que exerce poder sobre as

prostitutas, em muitos momentos elas se emponderam e tomam o controle da situação e

exercem poder em algumas circunstancias sociais. Perante este fenômeno é pertinente

trazer à tona a noção de dialética do controle argumentada por Giddens e Ortner.  

Parece um tanto diferente. Desenvolve uma discussão útil  sobre o
que  chama  de  “a  dialética  do  controle”  (1979:  145),  na  qual
basicamente argumenta que os sistemas de controle nunca podem
funcionar com perfeição, porque as pessoas que são controladas têm
agência e entendimento e,  portanto,  sempre conseguem encontrar
maneiras de fugir ou de resistir (ORTNER, 2006, p. 25). 
 

A mulher que se prostitui, embora muitas vezes esteja visualmente em condições

de sujeição, ela se estabelece nas relações de poder tanto com o cliente, quanto com o

cafetão/na ou agenciador/a.  Embora  o  poder  de  agência  seja  multável  dependerá  de

contextos  e  relações  sócio-culturais.  Contudo,  o  poder  não  é  apenas  uma  das

mobilidades da prática da agência, também se apresenta central para o entendimento das

atividades da prostituição, uma vez que no âmbito  da prostituição o poder se mostra

heterogêneo e perpassa todas as relações estabelecidas entre cafetão/cafetina/prostituta

e prostituta/cliente.  

Iris, paraibana de 29 anos, vestida com um shortinho jeans e uma blusa amarela

colados em seu corpo, acentuando suas curvas, movimenta-se, dança pelo salão, seduz,

bebe, transita de mesa em mesa, escolhe sua música preferida no jukebox e, finalmente,

senta comigo. Pedimos uma cerveja para celebrar nosso diálogo, neste meio tempo um

homem a chama. Ela sai para negociar o programa, volta em minha mesa, e diz: “mulher

vou ali fazer um programa, espera ai que eu já volto”. Minutos depois Iris reaparece, inicia

o diálogo dizendo que vai fazer uma semana que está na cidade, cursou parte do ensino

médio e entrou na prostituição por achar que a prática facilitava a obtenção de dinheiro.

Em vários momentos o poder de agência de Iris aparece como linguagem corporal  sui

generis quando argumenta que não faz tudo que o cliente quer; só faz sexo oral quando

se sente à-vontade e jamais faz sexo anal. Diz, “não faço sexo pelo bumbum”. e não

dispensa o uso da camisinha por mais que o cliente peça.   

 Negocia  o  programa  por  volta  de  trinta  reais,  mas  quando  o  cliente  não  tem

disponibilidade financeira ela aceita presentes e tem preferência por perfumes e roupas,

maquiagens, sapatos porque acha relativamente caro e são essenciais para ela. Assim,
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aceitar  presente como forma de pagamento não tira o seu lucro e aparenta ser uma

característica própria da região, uma vez que fora do período da alta estação, a procura

por serviços sexuais diminui; logo, essas mulheres precisam aproveitar as oportunidades

de programa. 

Assim como Iris, Lis, 22 anos, natural de Guarabira demonstra no seu cotidiano seu

poder de agência. Nas vezes em que conversamos durante o mês de agosto de 2014 me

relatou seu trajeto Bayeux/ Baía da Traição e sua vontade de ir para Recife em seguida,

afirmando  que  as  condições  de  prostituição  na  cidade  pernambucana  são  melhores.

Cursou o ensino fundamental completo, entrou para a prostituição juntamente com uma

amiga  de  escola  e  argumenta  que  não  aceita  qualquer  cliente,  que  gosta  dos

“cheirosinho”. Contou rindo a respeito da vez quando recebeu um trabalhador rural “mal

cheiroso” para negociar um programa, ao que ela gentilmente sugeriu que ele tomasse

banho. Para ele não perceber que o cheiro a incomodava, me diz que pediu para ele

tomar um banho devido ao calor, para ficar “fresquinho” e aproveitarem mais o programa.

Nessa circunstância ela não só demonstrou seu poder de agência como também o uso de

artimanhas e jogos de sedução para induzir o cliente a tomar banho.

Iris, Lis e outras mulheres desafiam a normatividade, vivenciam experiências que

perpassam as relações de sexualidade e de gênero que segundo Joan Scott (1990) é

uma categoria de análise  cientifica e instancia de poder.  Como elas,  outras mulheres

relatam suas noites mal dormidas de orgias, ardis eróticos, jogos de sedução e trocas

sexuais, como também almoços de Domingos e passeios em família, as tarefas de cuidar

dos filhos  e  da casa,  de  ir  à  igreja,  fazer  feira,  de  se  sentar  em frente  da casa  ao

entardecer  para  conversar  com  os  vizinhos.  Logo,  a  noção  de  identidade  na

contemporaneidade  é  fluida,  mudam constantemente  recebendo  influencias  de  outros

segmentos.  Assim,  devido  a  fluidez  aparente  é  possível  perceber  o  sujeito  como

pertencente a vários grupos sociais. Esse fenômeno reforça a ideia de  múltiplos papéis

defendida por Gilberto Velho (1994).

Os indivíduos transitam entre os domínios do trabalho, do lazer, do
sagrado etc. [...] Podem a qualquer momento transitar de uma para o
outro, em função de um código relevante para suas existências. [...]
Os  indivíduos  vivem  múltiplos  papéis,  em  função  dos  diferentes
planos em que se movem, que poderiam parecer incompatíveis sob o
ponto de vista de uma ótica linear (VELHO, 1994, p. 26).
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 No hemisfério do mercado do sexo há uma multiplicidade de agentes e práticas

que saem da margem do sistema hegemônico de sexo e gênero capaz de proporcionar

diálogos entre espaços e campos e interação entre as várias subjetividades presentes

nas práticas da prostituição.

  A prostituição é uma atividade econômica como qualquer outra, porém com status

estigmatizado e alvo de censura por parte do senso comum. Segundo Claudia Fonseca

(1996),  em  seu  estudo  sobre  a  prostituição  em  Porto  Alegre,  as  mulheres  que  se

prostituem não consideram suas atividades como sendo batalha e fazem da prostituição

uma atividade artesanal. São mulheres que possuem maridos, filhos e se organizam para

cuidar da família e se prostituir. Este mesmo aspecto de recreação e sustento financeiro

se enquadra no contexto Potiguara onde a prostituição aparece como um suporte, como

estratégia, atividade secundária e não como algo primordial na vida das mulheres. As

interlocutoras  exercem  diversas  atividades  dentro  e  fora  do  âmbito  doméstico,  elas

cuidam de  suas  casas,  filhos,  trabalham em restaurantes,  são  feirantes,  agricultoras,

artesãs, ocupam cargos em associação de moradores, até ocupam cargos públicos no

SUS e em datas comemorativas e sagradas dançam Toré.

No âmbito do senso comum a prostituição ocupa espaço do mal compreendido ao

mesmo tempo em que está  muito  presente  nos discursos políticos  e  individuais,  nas

pesquisas toma outra roupagem. Nas literaturas sobre o mercado do sexo, ao situar a

prostituição em contextos socioculturais diversos, há uma gama de processos e uma série

de posicionamentos de indivíduos sociais  e  políticos,  relações econômicas,  sexuais e

afetivas pertencentes a uma esfera que envolve práticas, relações, desejos, valores e

possibilidades de interpretações e descrição desse amplo universo social.  

Nesse movimento a prostituição pode ser entendida como negociação, uma troca

feita entre cliente e prostituta, e não estritamente venda; mas um mercado com amplas

possibilidades de negociações. Não é uma relação unilateral entre quem paga e  quem

fornece  os  serviços  sexuais,  trata-se  de  uma  “troca  de  serviços”  que  passa  pelas

categorias de corpo agenciável e negociável de Sherry Ortner (2006), devido a fissuras e

pluralidade do sujeito mulher (PISCITELLI, 2005). 

Rosa, indígena, 20 anos, conta sobre a experiência de se prostituir em uma cidade

fora das delimitações da aldeia que nasceu e atualmente mora, ao chegar na cidade

portuária  Cabedelo,  município  da  região  metropolitana de João Pessoa no estado da

Paraíba. A cidade possui  uma área de 31,42km, com população estimada de 64 360
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habitantes segundo dados do IBGE 2014. A estrada de Cabedelo (BR-230), rodovia que

liga a cidade a João Pessoa, faz com que o trânsito de pessoas seja constante. Por ser

uma cidade portuária movimenta muitas mulheres à procura de oferecer serviços sexuais

no porto.

Rosa, de início, procurou se familiarizar com as demais que exerciam as práticas

da prostituição no bar de Manoel onde trabalhava e dormia durante sua estadia na cidade.

Procurou  entender  as  regras  da  casa,  quais  seriam  seus  lucros  na  noite,  qual

porcentagem teria que destinar ao dono do estabelecimento, como funcionava o uso dos

quartos e como teria que tratar os clientes, ou seja, acompanha-los nos drinks durante um

tempo nas dependências do bar e, em seguida, executar o programa que, segunda ela,

custa em torno de 40 a 50 reais – mais 10 reais pela utilização do quarto pagos ao dono

do  estabelecimento.  Após  entender  a  lógica  local  de  onde  se  insere,  Rosa  procurou

estratégias para conseguir mais clientela, tendo em vista que seu tempo no bar é muito

curto  e  precisa  voltar  para  a  aldeia  no  máximo  em  uma  semana  para  não  levantar

suspeitas sobre suas atividades no mercado do sexo. No jogo sútil do dia a dia percebeu

que sua identidade tem que ser escondida dos seus conterrâneos, porém ao aciona-la

fora de sua aldeia, sua identidade indígena ganha status fazendo com que os clientes se

interessem mais por ela. 

A primeira vez que Rosa falou a um cliente que era indígena ele não acreditou,

levando-a  a  provar  que  pertence  a  etnia  Potiguara.  Segundo  Rosa,  foi  pedido  algum

documento que a identificasse como indígena. Nesse dia ele deu uma “gratificação”, pois

nunca tinha transado com uma indígena.  As indígenas muitas vezes têm o estereótipo

atrativo  para  os  turistas,  ou  mesmo quando elas  se  tornam turistas  e  saem de suas

aldeias para se prostituir41. Rosa acionou sua identidade indígena diversas vezes fora de

sua  aldeia  para  conseguir  vantagens  nas  negociações  de  programa,  assim  como  só

acionava a identidade de prostituta fora dos limites da aldeia e, quando voltava para casa

era  apenas  Rosa,  uma  moça  pertencente  a  uma  família  que  trabalha  com  pesca  e

agricultura que acredita que ela vai para João Pessoa trabalhar como babá.

É interessante pensar como essas mulheres acionam suas identidades em diversos

contextos como, por exemplo, quando fazem programas fora das imediações das aldeias,

se  auto  afirmando  enquanto  indígena  e  acionando  suas  identidades  de  prostitutas.

Enquanto  que dentro  das aldeias  perante  a comunidade e  familiares  escondem suas

41Este fenômeno também pode ser pensado a partir  da pegada pós colonialistas momento em que as teorias eram
analisadas, sobretudo, por consequência política em países colonizados.
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práticas e prostituição e acionam suas identidades indígenas apenas quando necessário.

A identidade indígena aparece como atributo relacional, que num determinado momento

facilita privilégios e em outros é fonte de discriminação.

Este fenômeno pode ser um indicativo de como as fronteiras do corpo marcam o

pertencimento  na  prostituição,  nesse  aspecto  as  fronteiras  constatam  complexidade,

heterogeneidade e não são delimitadas, há fluidez em todos os aspectos. “A mudança de

identidade  ocorre  sempre  que  a  performance  desse  indivíduo  não  tem condições  de

sucesso e há outras identidades alternativas ao seu alcance”. (BARTH, 2000, p.91).   A

identidade por vezes é acionada, ora de prostituta, ora de indígena. O que vai fazer com

que  a  prostituta  acione  a  certa  identidade  são  questões  de  pertencimento  étnico,

preconceito social e estigma perante suas práticas na prostituição. Se em dado momento

ela perceber que sofrerá respaldos por suas práticas sexuais, sua identidade de prostituta

fica  resguardada.  O acionamento da identidade étnica também acontece sobre esses

pressupostos.  Dentro  da  comunidade  indígena  há  questões  fluentes  de  etnicidade

(quando  o  grupo  étnico  se  organiza  politicamente)  sendo  necessária  para  o  grupo  a

manutenção da cultura, logo, as práticas das mulheres no mercado do sexo podem gerar

algum tipo de constrangimento e empecilhos nas questões políticas do grupo.

Em  outras  situações  conversacionais  me  deparei  com  histórias  de  mulheres

inseridas na prostituição que constroem e acionam suas identidades entre “moças de

família” e “prostitutas”, no mesmo momento em que dialogam com o medo, a violência, o

lazer e a sociabilidade. O modo como o espaço geográfico está organizado denota como

essas mulheres se inserem no contexto de relações sociais que se estabelecem dentro e

fora  das  aldeias.  Nessa  perspectiva  é  possível  entender  a  multiplicidade  de  padrões

parciais que interferem uns sobre os outros e que se estabelecem em diferentes campos,

graus  e  localidades,  as  fronteiras  culturais.   Estas  que  aparecem  como  central  na

investigação sobre a prostituição feminina no Litoral Norte paraibano. As fronteiras étnicas

permanecem em momentos em que as identidades são acionadas em outros momentos

atravessam o fluxo. Em outras palavras, a mobilidade das indígenas para a cidade em

busca de clientes não altera o pertencimento étnico delas porque os conteúdos culturais

estão em constante manutenção, em processo de exclusão e incorporação, uma vez que

a identidade étnica depende da interação e aceitação social. Ou seja, a identidade étnica
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dessas mulheres interfere na visão de mundo delas, no habitus42 no entendimento de suas

vidas.  

Como é o caso de Anémona,  uma liderança indígena que largou as atividades no

mercado do sexo para fazer parte da luta pela causa indígena na aldeia onde reside.

Começou as atividades no ramo da prostituição exercendo a função no bar localizado na

área indígena sob a propriedade de sua irmã juntamente com outras mulheres. Explica

que anteriormente era bem comum as indígenas se prostituírem dentro das delimitações

das aldeias, mas que com o passar dos tempos devido a questões territoriais, identitárias

e políticas do grupo as práticas sexuais em troca de dinheiro foram sendo disfarçadas

para  que a sociedade envolvente  ou mesmo alguns moradores não descobrissem as

funções da prostituição nas aldeias.  As questões étnicas fizeram com que os Potiguara

se organizassem politicamente e pensassem algumas práticas para o reconhecimento

étnico e delimitações de terras, com isso foi necessário inibir as práticas da prostituição

entre as indígenas, assim com as atividades ilegais como uso e tráfico de entorpecentes,

entre outras. 

Atualmente  casada,  mãe  de  família,  explica  que  era  sua  alternativa  naquele

momento e não demonstra arrependimento. Em outra ocasião justifica que se prostituía

por um período de tempo e parava, neste meio tempo em que cessava as funções de

prostituição se encontrava em algum relacionamento  seja ele,  namorando ou casada.

Sempre  quando  acabava  os  relacionamentos  voltava  a  se  prostituir.  Hoje  afirma  ter

deixado as atividades da prostituição, pois não pode ter sua imagem associada a esta

prática porque vai gerar falatórios e a comunidade não pode saber que uma liderança se

prostitui. A interlocutora participa também das atividades culturais da comunidade, assim

como das reuniões da associação de moradores. 

As  alternações  no  mercado  do  sexo  são  corriqueiras  entre  as  mulheres

pesquisadas,  muitas  abandonam  a  prostituição  para  casarem,  voltam  a  se  prostituir,

casam  novamente,  voltam  a  se  prostituir,  arrumam  emprego,  voltam  a  se  prostituir

intermitentemente.  Percebe-se  com  isso  que  o  movimento  de  entrada  e  saída  da

prostituição  é  um  constante  ciclo,  assim  como  a  abertura  e  fechamento  dos  bares

destinados as funções do mercado do sexo na Baía da Traição e aldeias Potiguara. Não

estou afirmando que algumas mulheres não possam ou já tenham abandonado de vez a

prostituição,  apenas  quero  mostrar  que  a  maioria  usa  a  prostituição  como  subsídio.

42 O conceito de  Habitus desenvolvido por Bourdieu (2007) relaciona à capacidade de uma determinada estrutura
social ser incorporada por indivíduos por meio de disposições de agir, sentir, e pensar.  
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Abandonam  as  atividades  do  mesmo  modo  que  retomam,  com  poder  de  agência  e

empoderamento sob seus corpos.

Embora  em  algumas  situações  a  prostituição  apareça  envolta  ao  sigilo  seus

números  escondidos  são  superiores  ao  esperado,  não  temos  dados  quantitativos  a

respeito da porcentagem, porém as informantes sempre apontam outras mulheres que já

se prostituíram com elas. Não tive acesso a todas as mulheres devido a presença de

familiares e vizinhos no recinto, algumas não quiseram falar por medo ou vergonha de

que os demais soubessem a respeito de sua sexualidade.

A  sexualidade  se  insere  nas  construções  ideológicas  que  no  campo do  senso

comum  ocupa  um  lugar  de  foro  íntimo.  Nesse  aspecto  as  práticas  sexuais  são

naturalizadas como forma de controle dos corpos dos indivíduos inserindo-os dentro de

um conjunto de normas sobre sexualidade que determinam as identidades de gênero e os

papéis sexuais e desejos. 

Desde o século XVII o sexo não cessou de provocar uma espécie de
erotismo discursivo generalizado. E tais discursos sobre o sexo não
se multiplicam fora do poder ou contra ele, porém, lá onde ele se
exercia e como meio para eu exercício; criaram-se em todo canto
incitações a falar; em toda parte dispositivos para ouvir e registrar,
procedimentos para observar,  interrogar e formular.  Desenfurnam-
no  e  abrigam-  no  a  uma  existência  discursiva.  Do  singular
imperativo, que impõe a cada um de fazer de sua sexualidade um
discurso permanente, aos múltiplos mecanismos que, na ordem da
economia, da pedagogia, da medicina e da justiça incitam, extraem,
organizam  e  institucionalizam  o  discurso  do  sexo,  foi  imensa  a
prolixidade que nossa civilização exigiu e organizou.  (FOUCAULT,
1998, p. 39). 

Em uma visita ao bar de Acácia, final do dia, o sol começa a se pôr, sentada em

uma  mesa  próxima  ao  mar  converso  com  ela  sobre  sua  trajetória  no  âmbito  da

prostituição, como se instalou no local onde mantem práticas de prostituição por mais de

dez anos.  Acácia, dona do estabelecimento explica que foi bem difícil o início, que houve

inúmeros empecilhos para que seu bar finalmente pudesse funcionar nas imediações da

aldeia  em que reside.  Entre  esses obstáculos  a interlocutora  afirma que por  diversas

vezes o cacique tentou por vias legais barrar seu negócio até conseguirem firmar um

acordo que permitia que o bar continuasse com as portas abertas.

 Em outros momentos Acácia me contou como entrou para o ramo da prostituição,

de  como  suas  amigas  e  familiares  também  se  inseriram  nesse  ramo.  Conversamos
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inúmeras  vezes  enquanto  bebíamos  no  seu  estabelecimento,  as  conversas  fluíam

bastante até pegarmos intimidade e inclusive obtive uma “continha fiado” em seu bar. 

Aparentemente  o  número  de  mulheres  indígenas  que  se  prostituem  é  incerto,

devido as idas e vindas das indígenas na prostituição esta prática oscila em períodos

anuais em que as mulheres se iniciam na prostituição/param/voltam. São muitas questões

em jogo, segredo social e não depende apenas do pesquisador desvenda-lo. Contudo,

não tratarei aqui de buscar números, mas de contextualizar as práticas.

 Certo  dia  Acácia trouxe  outras  mulheres  para  conversar  sobre  suas  vidas,

trajetórias,  sexualidade,  prostituição.  Mulheres as quais  já  tinham negado trabalharem

com prostituição, mas que Acácia conseguiu com que elas conversassem comigo e ao

olhar para o horizonte onde só via a  imensidão do mar e casa ao longe percebi várias

mulheres  que  não  pude  contar  ao  certo  vindo  em direção  ao  bar.  Era  uma imagem

surreal, mas que ficou registrada na memória. Este momento não gerou muitos dados de

observação participante essencial  para uma construção etnográfica. Faz parte de uma

outra pesquisa sócio antropológica43 em que se priorizava as entrevistas gravadas como

obtenção de dados quantitativos. Gravamos algumas entrevistas, mas não adquirirmos

intimidade ou mesmo aproximação por parte das pesquisadas para se estreitar os laços.

Depois  desse  momento  mantive  contato  com  apenas  duas  porque  me  deram

acesso, as demais voltaram para as suas respectivas aldeias e não me deixaram contato

algum. 

Mas o antropólogo trabalha a base da premissa de que o processo
comunicativo não é tão simples assim que, em muitas situações, por
causa de uma diferença em faixa etária, classe, grupo étnico, sexo
ou  outro  fator,  existe  uma  diferença  significativa  entre  os  dois
universos  simbólicos  capaz  de  jogar  areia  no  diálogo.  Em outras
palavras, a antropologia procura criar dúvidas, levantando hipóteses
sobre os hiatos e assimetrias que existem entre nossa maneira de
ver as coisas e a dos outros (FONSECA, 1998, p. 59). 

O segredo social aparece com muita frequência em diversas situações de fala e

transmite  o  sentido,  significado  ou  significante  de  uma determinada  situação  (Briggs,

1986),  ou  seja,  a  moral  das  mulheres  citadas  está  intimamente  relacionada  a  sua

reputação na comunidade, ao saírem de suas respectivas aldeias mostram preocupação

43 Nas armadilhas do desejo: prostituição juvenil nas zonas rural e litorânea da Paraíba coordenada por Loreley Garcia
Gomes teve como proposito analisar o fenômeno da prostituição feminina em áreas rurais e indígenas na Paraíba. A
pesquisa se desenvolveu em duas regiões:  Litoral  Norte e Brejo paraibano com objetivo de mapear as  práticas  da
prostituição e suas dinâmicas. Para isso realizamos 60 entrevistas entre os anos de 2011 e 2012.
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em  manter  suas  identidades  resguardadas  e  consequentemente  evitar  falatórios  a

respeito de suas sexualidades. Esse fenômeno gera uma espécie de segredo em grupo

devido ao fato de desenvolverem artimanhas juntas com fins no segredo social.   Tal

desempenho  baseia-  se  em  um  cenário  etnológico  onde  os  padrões  podem  ser

compreendidos dentro de uma lógica de significados e significantes pertencentes aos

padrões  sociais  e  culturais  do  grupo.  O  segredo  aparece  como peça  chave  para  se

entender o fenômeno da mobilidade entre as indígenas inseridas no mercado do sexo. 

A  mobilidade,  categoria  usada  para  mostrar  a  circulação  de  mulheres  de  uma

região à outra a procura de ambientes favoráveis para as práticas da prostituição conecta

mulheres de vários estados, gera sociabilidade, movimenta a economia local.  Aparece

como fundamental nas relações de troca entre prostitutas e donos de estabelecimentos. A

rota  usada  por  elas  é  aleatória,  circulam entre  Recife,  Natal,  Parnamirim,  Cabedelo,

Bayeux,  Mamanguape,  Guarabira,  João  Pessoa,  entre  outras  cidades.  Assim,  a

mobilidade  é  uma  necessidade  lógica  presente  no  cotidiano  das  mulheres  que  se

locomovem de uma região/ estado a outra para se prostituir.  E assim firmam acordos

entre cabarés,  uma espécie de política onde as mulheres oriundas de outros estados

frequentam, moram e exercem as atividades da prostituição em cabarés de outra região

como um sistema organizado de rotatividade.

Outras  mulheres  saíram  por  motivos  particulares,  porém,  sempre  com  a

preocupação de nutrir  o segredo para manter suas identidades resguardadas e assim

evitar  falatórios diante do grupo,  já  que é uma comunidade “pequena” e a fofoca em

alguns momentos acaba por ser um meio de comunicação do grupo; 

Fofoca em outras palavras, não é um fenômeno independente. O
que é digno dele depende das normas e crenças coletivas e das
relações comunitárias. (...)  o uso comum nos inclina a tomar por
“fofocas”, em especial, as informações mais ou menos depreciativas
sobre terceiros, transmitidas por duas ou mais pessoas umas às
outras. (ELIAS, 2000, p. 121). 

 

  A mobilidade é uma característica permanente e particular da prostituição é um

sistema de rotatividade que faz com que a prostituta frequente e permaneça por tempo

necessário  em  alguns  cabarés,  em  troca,  estabelecem  acordos  econômicos  com  a

administração. Estes acordos englobam ajudar nos serviços do bar, estimular o cliente a

beber e pagar pelo aluguel do quarto para execução dos programas.

     O deslocamento é uma pratica muito recorrente na prostituição, este fenômeno onde

as mulheres estabelecem acordos de moradia/trabalho em outros estados se configura de
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maneira particular  entre as  indígenas como mencionei  acima.  Entre  outros  motivos  o

pertencimento étnico é peça fundante nesse deslocamento juntamente com o argumento

que se dá de que devido a cidade ser pequena e a fofoca fazer parte da comunicação

nativa, elas preferem manter sigilo com suas práticas sexuais. É uma forma de regular as

impressões que os outros podem ter delas, de simular suas atividades. 

Neste caso, ao se deslocarem para outra região geram uma espécie de segredo

em grupo devido ao fato de desenvolverem artimanhas juntas com fins no segredo social.

Adónis, mulher indígena 19 anos, estudante, conversa comigo nos fundos do quintal de

sua casa sentada em um sofá  velho,  sempre que alguém se aproxima  mudamos de

assunto para não levantar suspeita sobre o que conversamos44,  ela conta sobre suas

experiências na prostituição que começou aos 18 anos, e argumenta que no início viajava

com frequência para se prostituir, hoje as viagens não são tão frequentes devido ao medo

de sua família descobrir. Relembra que foi com uma amiga para João Pessoa se prostituir

em uma área  bem conhecida por  fazer  parte  do  mercado do sexo  só  não  esperava

encontrar uma vizinha que ameaçou contar a sua família sobre o seu  segredo. Adónis

passou  alguns  meses  angustiada,  como  medo  que  a  verdade  sobre  sua  vida  na

prostituição pudesse vir à tona a qualquer hora. E afastou- se um tempo da prostituição.

Após mais ou menos um ano sua vizinha se mudou, mudança essa que trouxe alívio para

Adónis.

Próxima à casa de Adónis, encontrei com Amarílis, 21 anos, indígena, moradora da

mesma aldeia. Ela me chama para conversar distante de sua casa e de suas colegas, que

segundo ela também se prostituem. Andamos um pouco pela aldeia até encontrar uma

árvore com sombra agradável, sentamos e iniciamos um diálogo. Amarílis pediu para não

conversarmos na frente de ninguém. Não gostava de comentar sobre seus esquemas na

prostituição diante de outras pessoas,  até mesmo de mulheres que,  assim como ela,

estão inseridas no mercado do sexo. Há pouco tempo iniciou um relacionamento com um

homem  e  tem  medo  que  ele  e  sua  família  descubram  seu  segredo  a  respeito  da

prostituição, por isso evita comentários sobre o assunto.

Casos como esse representam cautelas e artimanhas usadas por essas mulheres

para seus segredos não virem à tona, com isso desempenhar papéis, representações,

máscaras sociais para os que constituem a plateia. Este fator ganha singularidade ao se

pensar  a  mobilidade  na  prostituição  na  área  indígena  e  diferencial  ao  se  analisar  a

44 Esta medida cautelar é usada sempre que converso com as mulheres que se prostituem em sigilo.
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prostituição por exemplo, na cidade de Mamanguape onde as mulheres ao circularem

conseguem maior clientela. Ao migrarem para outras cidades elas são “carne nova no

pedaço45”.  Como quase  que um ritual  de  iniciação  a  mulher  recém chegada  no  bar

Aconchego46é levada para passear  na cidade pelas  outras  mulheres que já  estão no

brega47 para  mostrar  a  população a novidade.  Elas  caminham animadas,  conversam,

riem, brincam durante suas caminhadas entre praças, coretos, ruas e chegam até a Br-

101, ficam um tempo em um posto de abastecimento mais movimentado da cidade, onde

a paragem de caminhões e oportunidades de programas é intensa devido ao posto se

localizar as margens da rodovia que liga João pessoa/Natal. Lembro que uma das minhas

primeiras visões ao chegar no campo em Mamanguape foi uma mulher de shortinho e top

dançando  sensualmente  entre  os  caminhões.  Pouco  depois  entendi  a  importância

daquele posto para aquelas mulheres, era lá onde elas conseguiam grande parte de seus

programas, onde conseguiam carona para outros estados.

Todos os movimentos dessas mulheres sinalizam um intenso jogo entre mostrar e

ocultar, fazer-se visível e logo se esconder. Trata-se de um movimento dialético, misto de

astúcias  e  medo,  estratégias  marcadas  pelo  medo  de  serem  identificada  enquanto

indígenas, o medo de não ser vista das mulheres em Mamanguape. Elas experimentam

no  mercado  do  sexo  a  possibilidade  de  viajar,  de  fazer  novas  amizades,  trocar

experiências, etc. Contudo, a mobilidade, ferramenta importante na prostituição exige um

olhar para além das interações entre estados de origem e destinação, devido às redes de

mobilidades  serem  amplas  e  conectarem  vários  espaços  sociais.  Uma  vez  que  as

mulheres  viajam  constantemente  de  um  estado  ao  outro  independente  da  distância

percorrida do lugar de saída ao lugar de destino. 

Este  fenômeno  em si  gera  solidariedade  entre  as  mulheres  que  vivenciam  as

experiências na prostituição elas compartilham momentos,  trocam favores,  emprestam

adereços umas para as outras como: roupas, perfumes, maquiagens, bijuterias. Muitas

vezes dividem os quartos e camas na hora de dormir. É a reciprocidade posta em prática,

o  dar,  receber  e  retribuir  (MAUSS,  1974)  uma  dádiva  que  consiste  em  regra  de

45 O termo carne nova no pedaço é dialeto nativo para se referir a sensação de novidade que causam a chegarem em
outros cabarés de outras cidades. 

46 O bar Aconchego é um nome fictício usado para se referir ao bar pesquisado na monografia “a vida no brega:
etnografia sobre mulheres em situação de prostituição no Litoral Norte da Paraíba (Silva, 2012).

47 O termo brega é linguagem local para se referir ao ambiente ou práticas de prostituição. Vê em a vida no brega:
etnografia sobre mulheres em situação de prostituição no Litoral Norte da Paraíba (Silva, 2012).
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generosidade,  uma  troca  com  obrigação  moral  de  retribuição.  Um  presente  dado  é

recebido e retribuído.  

O fenômeno da mobilidade fez com que as visitas a campo se tornassem mais

frequentes para não perder o contato com as interlocutoras e estreitarem-se os laços de

confiança. Mesmo que esses vínculos sejam aparentemente frágeis e pendulares, nas

visitas constantes elas vão adquirindo mais intimidade para falarem de suas vidas, seus

segredos, seus cotidianos e suas experiências na prostituição.  

 A prostituição se apresenta na região estudada com especificidade ressaltada com

gestos,  silêncios,  falas  situadas,  interações  e  ditos  e  não  ditos.  Como  afirmei

anteriormente o segredo surgiu como peça chave para se entender a teia de significados

(Geertz, 2012) presentes em cada contexto etnográfico. 

O estigma é um indicativo de degenerescência e torna visível a existência de algo

que deve  ser  evitado.  Segundo Goffman;  um estigma é,  então na realidade,  um tipo

especial de relação entre atributo e estereótipo, é algo profundamente depreciativo na

identidade social. O indivíduo estigmatizado pode se retrair ao estigma ou não.  

Em vez de se retrair o indivíduo estigmatizado pode tentar aproximar-
se de contatos mistos com agressividade, mas isso pode provocar nos
outros uma série de respostas desagradáveis. Pode- se acrescentar
que  a  pessoa  estigmatizada  vacila  entre  o  retraimento  e  a
agressividade,  correndo  de  uma  para  a  outra,  tornando  manifesta,
assim, uma modalidade fundamental na qual  a interação face to face
pode tornar-se muito violenta. (GOFFMAN, 2012, p.  27). 

 
O  indivíduo  estigmatizado  oscila  entre  agressividade  e  timidez,  ou  até  mesmo

como uma “não pessoa”, como se não existisse. E muitas vezes desenvolve condutas

para  escapar  dos  estigmas.  Este  tipo  de  comportamento  faz  parte  de  um  tipo  de

psicologia social na qual os indivíduos sempre utilizam formas de representações para se

mostrarem diante dos seus semelhantes e desenvolvem formas de saírem dos estigmas

impostos (GOFFMAN, 2011), neste caso por estarem inseridas no âmbito da prostituição.

 Estes  aspectos  evidenciaram-se  durante  o  aprofundamento  da  pesquisa.  O

primeiro  momento  é  que  quando  as  prostitutas  são  estigmatizadas  reagem  com

agressividade, e o segundo é no momento em que elas ignoram as agressões verbais e

olhares repressores. Porém, analisei que estas mulheres desenvolveram saídas para não
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serem estigmatizadas,  essas saídas se apresentam, sobretudo,  como construção das

identidades delas enquanto prostitutas48.  

Durante a pesquisa em Mamanguape uma interlocutora, Clarisse, filha do dono do

bar Aconchego, travesti, 17 anos na época, ao caminhar pelas ruas da cidade foi xingada

por  algumas  pessoas  de  travesti  e  prostituta,  logo  que  percebeu  o  que  estava

acontecendo Clarisse se armou de todo seu empoderamento e revidou os xingamentos,

em  momento  algum  ela  se  retraiu  e  continuou  sua  caminhada.  Situações  distintas

ocorrem no contexto etnográfico da Baía da Traição e aldeias, onde as mulheres são

mais retraídas quanto as suas atividades sexuais, se recebem algum xingamento ou são

vítimas de falatórios da parte de outras pessoas elas se intimidam e não revidam. 

No  jogo de encenação onde permeia a fofoca,  máscaras sociais  e estigma, as

mulheres prostitutas se comportam de acordo com a situação social onde é fundamental

não aparentar ser prostituta. 

As  perspectivas  empregadas  neste  relato  é  a  da  representação
teatral.  Os  princípios  de  que  parti  são  de  caráter  dramatúrgico.
Considerarei a maneira pelo qual o indivíduo apresenta em situações
comuns  de  trabalho  a  si  mesmo  e  a  suas  atividades  às  outras
pessoas,  os meios pelos  quais  dirigem e regula  a impressão que
formam a seu respeito e as coisas que pode ou não fazer, enquanto
realiza seu desempenho diante delas (…) O palco representará as
coisas que são simulações. Presume-se que a vida apresenta coisas
reais e, às vezes, bem ensaiadas. Mas importante, talvez, é o fato de
que  no  palco  um  ator  se  apresenta  sob  a  máscara  de  um
personagem  para  personagens  projetados  para  outros  atores.
(GOFFMAN, 2011, p. 9). 

 

Neste movimento o comportamento das mulheres pode estar ligado a questões do

âmbito relacional de gênero, sexualidade e família. 

Em outras palavras,  as categorias étnicas oferecem um recipiente
organizacional  que  pode  receber  conteúdos  em  diferentes
quantidades e  formas nos diversos sistemas socioculturais.  Podem
ter  grande  importância  em  termos  de  comportamento,  mas  não
necessariamente; podem colorir toda a vida social, mas também ser
relevantes em determinados setores de atividade. (BARTH, 2000, p.
33). 

48 Entende-se a identidade como algo transitório, com possibilidades de mudança de acordo com o contexto social ao
qual a prostituta está inserida. Embora a identidade seja transitória, ela marca os indivíduos socialmente, é um marcador
da diferença. José Miguel Olivar (2013) fala de uma prostituição de rua na perspectiva de mulheres militantes que
marcam suas identidades enquanto prostitutas e se organizam politicamente para ganhar força em meio a atribulações
do cotidiano. Este estudo é uma ponte para se pensar o contexto de pesquisa, uma vez que as prostituas do Litoral Norte
não se organizam politicamente e não assumem suas identidades diante do coletivo. 
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Dentro da comunidade os corpos das mulheres não evidenciam aspectos de quem

negocia  com  o  corpo,  ao  passo  que  algumas  meninas  da  região  chamadas  pela

comunidade  de  “meninas  danadas”  por  terem  a  vida  sexual  ativa,  mesmo  sem  se

prostituir  carregam consigo o estigma de prostitutas devido ao fato de andarem pelas

praças, bares, rua, saindo com homens, namorando em becos, praias e rios, seduzindo e

se deixando seduzir. 

Nota-se que a categoria menina danada e prostituição é separada por uma linha

tênue,  por  fronteiras  que  em  alguns  momentos  se  confundem.  Ou  seja,  em  alguns

momentos as fronteiras que delimitam as atividades da prostituição e as brincadeiras das

meninas danadas são borradas. 

Noite de sexta-feira, vou ao bar Tubarão afim observar o campo de pesquisa, de

conhecer  informantes,  nesta  noite  embalada  ao  som  de  forró,  Jasmin  dança

sensualmente no salão, em seguida passa provocante de mesa em mesa, senta no colo

dos homens enquanto fala aos seus ouvidos. Faz gestos corporais, se insinua, rebola,

mexe o cabelo emite olhares. Ao que parece sua intenção é seduzi-los. Fiquei dançando

próximo a ela até conseguir me aproximar e finalmente me apresentar. Jasmin é uma

indígena muito conhecida na comunidade, segundo ela. Apontou para algumas mesas

mostrou os homens em que estava sentada em seus colos e falou: “são todos meus

primos”. Segundo Valdeci que a levou para casa mais cedo temendo por ela estar muito

bêbada e perdendo a razão, disse que ela se esfrega nele e senta no colo dele porque

são primos e tem intimidade, e que se ela quer, ele não vai proibir”. Ao vê-la insinuar-se

para os homens no Tubarão me aproximei por achar que ela fazia programa, mas durante

uma conversa com ela percebi que ela se encaixa na categoria “menina danada”. Durante

a conversa com ela perguntei com o que trabalha e ela respondeu que faz de tudo, que

se vira  como pode,  não quis  fazer  perguntas direcionadas a sua sexualidade porque

preferi adquirir um pouco mais de confiança e deixa-la a vontade para falar.

Quando o pesquisador se depara com questões delicadas é importante, sobretudo,

perceber os riscos e manter flexibilidade em relação a tocar em certos assuntos como

violência, vulnerabilidade, marginalização entre outros, no meu caso me deparei com uma

série de problemáticas em torno da sexualidade. O posicionamento do pesquisador 49 é

49 Segundo Van Den Hoonaard (2011) é essa relação que acarreta no estourar a bolha; “Cada pesquisador tinha de
“estourar a bolha” para criar essa relação e produzir conhecimento científico perspicaz e admirável” e esse estourar da
bolha vai de acordo com cada pesquisa. O importante é saber o momento, ter sensibilidade para perceber as nuanças
presentes na pesquisa de campo. 
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fundamental  para  estabelecer  a  distância  e  aproximação  com o  pesquisado  na  hora

necessária,  saber dosar quando é bom barrar a fronteira da proximidade e diminuir  a

distância que separa pesquisador e pesquisado.  

A categoria  “menina danada”  me deixou muitos questionamentos a  respeito  de

como identificá-las,  de  como operam os  limites  dos  seus  corpos,  como as  fronteiras

simbólicas e corporais estabelecidos por elas no âmbito da prostituição fazem parte de

um conjunto de prática que remete a agência. 

Em outras palavras, de compreender a lógica do agenciamento da
corporalidade dessas garotas na prostituição.  Vejo a corporalidade
como  um  espaço  social,  do  qual  fazem  parte  elementos  sócio-
culturais,  que  comunicam  significados  e  simbologias  do  grupo.
Assim, os corpos,  na esfera da ação dessas mulheres,  tornam-se
espaços sobre os quais se inscrevem significados sociais e culturais.
(PASINI, 2000, p. 183). 

Por diversas vezes ao caminhar pela Baía da Traição focava meu olhar em direção

às mulheres que aparentavam estar inseridas na prostituição devido suas vestimentas,

gestos  corporais,  situações  de  fala,  após  interlocuções  e  um observar  mais  a  fundo

percebi que era apenas “meninas danadas”,  enquanto mulheres que  aparentavam ser

“donas de casa”, esposas, mães eram inseridas na prática da prostituição.  

 Nesse sentido é possível  notar  que o corpo e os elementos socioculturais  que

comunicam o seu significado é terreno de interpretações, existe uma marca contida nos

corpos das prostitutas, mas que se embaralham nas relações cotidianas, uma vez que o

segredo  social  especifico  da  região  faz  com  o  que  elas  não  se  comuniquem

corporalmente  segundo  suas  práticas  sexuais.  Esse  fator  não  se  aplica  as  “meninas

danadas”, essas se comunicam corporalmente, se vestem “provocantes”, e se utilizam de

espaço de lazer para seduzir e “brincar” e não negociam financeiramente essas relações.

Ou seja, enquanto a mulher que se prostitui nas aldeias e Baía da Traição tem o cuidado

com não aparentar suas práticas de prostituição, as meninas danadas vivenciam suas

sexualidades sem se importar com os comentários da vizinhança, amigos e familiares e

muitas vezes são incluídas como pertencente ao ramo da prostituição. 

  Por  diversas  vezes  me  apontaram  algumas  “meninas  danadas”  para  que  eu

pudesse  conversar  a  respeito  da  pesquisa  e  quando  consegui  via  de  acesso  a  elas

percebi que são iniciadas na vida sexual, porém não se encaixam no perfil de quem se

prostitui, ou seja, não negociam suas horas por dinheiro, nem mesmo presente como de
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costume na região. “A compreensão dessas regras são fundamentais, pois, inscritas nos

corpos,  dão  visibilidade  tanto  a  ‘performance’  de  ser  uma  prostituta  como  algumas

distinções em suas relações sociais” (PASINI, 2005, p.4). 

As categorias “prostituta” e “menina danada” marcam uma fronteira simbólica difícil

de identificar, categoria que nos leva a refletir sobre o universo relacional de gênero e

preconceitos  sofridos por mulheres que exercem sua sexualidade livremente, sobretudo

em uma comunidade pequena, onde a fala se organizada como parte instrumental das

relações de poder  e a fofoca se estrutura como um sistema complexo e intrigas que

mantém  a  comunidade  e  “permite  que  as  notícias  interessantes  se  espalhem  pela

comunidade com uma velocidade considerável”  (ELIAS, 2000, p. 121). A partir  dessas

categorias é pertinente refletir sobre a relação da mulher com o corpo, os preconceitos

sofridos devido a sexualidade e estigmas passados tanto pelas prostitutas, quanto pelas

meninas danadas.  

O corpo como espaço de subjetividade gera questionamento tanto metodológicos,

quanto  reflexões  sobre  performances  e  instrumentos  expositivos  questionáveis  ou

potenciáveis. Segundo Miguel Valle de Almeida (2004) a questão do corpo constitui um

desafio no sentido de nos engajarmos no momento histórico em que vivemos. O corpo em

si  é  um  terreno  de  disputas  políticas  e  identitárias,  contextualizações  e  até  mesmo

hibridez cultural. Nesse sentido o corpo marca terreno simbólico multivocal não só nas

atividades da prostituição, mas também nas pesquisas antropológicas. 
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CAPÍTULO 2

                “O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo”.

Michel Foucault.

2.1. O eu e o outro: a inserção no campo de pesquisa

A noção de fronteiras atravessa todas as práticas da prostituição feminina no Litoral

Norte  da  Paraíba,  sendo  necessário  entender  as  dinâmicas  da  cidade,  os  fluxos,  as

fronteiras  e  a  relação com o pertencimento  étnico  Potiguara.  Para  compreender  este

fenômeno  dialogarei  com  autores  fundamentais  como  Edmund  Leach,  Victor  Turner,

Clyde  Mitchel,  Max Gluckman, Frederick Barth,  J.  A.  Barnes e  Abam Cohen,  autores

pertencentes à escola de Manchester que a partir dos trabalhos, orientação e escritos de

Marx  Gluckman  realizaram  importantes  avanços  metodológicos  e  críticas  ao  método

etnográfico clássico da Antropologia Britânica. 

A  escola  de  Manchester  a  partir  dos  estudos  referentes  aos  processos  de

descolonização na África abriu um leque de alternativas e perspectivas antropológicas,

não  se  estudava  mais  com  o  nativo  isolado  e  sistemas  tradicionais;  analisava-se  a

mudança social,  os processos históricos, incoerências, incongruências às migrações e

dialogava-se com as relações de poder, a prerrogativa para uma Antropologia política. O

que  fica  de  base  nesses  estudos  processuais  é  entender  que  as  sociedades  são

heterogêneas  com  múltiplas  concepções  de  realidades  e  composta  por  várias  redes

sociais.       

         A política pode ser percebida através de posicionamentos de atores sociais em

contextos  particulares.  A  antropologia  processualista  pensa  nas  relações  sociais

estritamente ligadas às relações de poder, a agência do indivíduo, ao processo histórico e

modificações culturais  pensadas por  aspectos de interação e não de perda.  A minha

conclusão  é  de  que  as  estruturas  particulares  podem  assumir  várias  interpretações

culturais inerentes aos símbolos culturais e no contexto estudado apesar das pessoas

falarem línguas diferentes, usarem roupas diferentes, se formarem politicamente de forma

distinta, compreendem o ritual uma da outra.



78

Pensar  nestas  fronteiras  étnicas,  geográficas,  socioculturais,  do  corpo  e

sexualidade, dialogando com os processos sociais de heterogeneidade, hibridez e fluxo é

essencial  para  construção da etnografia  a  respeito  da prostituição feminina na região

proposta. Assim como analisar as relações de poder em seus variados aspectos e o poder

de agência das interlocutoras que se posicionam de acordo com seus interesses e não

apenas por fazer parte de uma sociedade coesa.  

Essas noções nos trazem inquietações e desnaturalizam categorias estáticas50 e

essencialismos.  Nesses parâmetros é possível  pensar  numa antropologia política,  nas

agências e como as relações de poder se constituem no recorte etnográfico.

Retornemos, por um momento, às categorias e digamos algo mais sobre
agência  como poder.  Em seu  uso  provavelmente  mais  comum,  o  termo
“agência”  pode  ser  praticamente  sinônimo  das  formas  de  poder  que  as
pessoas têm à sua disposição, de sua capacidade de agir em seu próprio
nome, de influenciar outras pessoas e acontecimentos e de manter algum
tipo  de  controle  sobre  suas  próprias  vidas.  Agência,  neste  sentido,  é
pertinente  tanto no caso da dominação quanto no da resistência  (...)  As
pessoas  em  posições  de  poder  “têm”  –  legitimamente  ou  não  –  o  que
poderia  ser  considerado  “muita  agência”,  mas  também  os  dominados
sempre têm certa capacidade, às vezes muito significativa, de exercer algum
tipo de influência sobre a maneira como os acontecimentos se desenrolam.
Portanto, resistência também é uma forma de “agência de poder, e já temos
um repertório teórico bem desenvolvido para examiná-la (ORTNER, 2006, p.
8).

 Analiso os trânsitos das mulheres que se prostituem no âmbito da sexualidade,

trabalhando com o corpo, entremeadas por violência,  redes de sociabilidade e dádiva

entre  elas.  Assim,  a  prostituição  se  conjectura  como um lugar  de  sociabilidade  e  de

constantes relações de poder operando em todos os âmbitos em seu contexto histórico e

social. Meu objetivo foi compreender essas práticas a partir do ponto de vista da mulher

que se prostitui sobre o seu próprio mundo, com clareza metodológica por meio de uma

descrição clara e nítida, uma descrição densa51, resultante de interlocuções  através das

quais foi  possível  aprofundar os sentidos das práticas que envolvem a mulher que se

prostitui,  percebendo  e  distinguindo  regularidade  de  todos  os  fenômenos  culturais  e

sociais. 

50 Segundo Leach, as categorias estruturais não são modelos conceituais e não se aplicam a sociedades reais, O autor traz
à tona conceitos importantes como; a noção de tribo (passando para a noção de etnia), tribalismo (categoria de interação)
e tribal (categoria de organização). Assim, como em Leach, em Mitchell começa a aparecer o diálogo que estes autores
trouxeram para a antropologia e que até hoje é de extrema importância, uma vez que deu vias para se entender fluxos
culturais, interação social e até mesmo estudos étnicos. Há de se pensar que ao descrever um sistema social o antropólogo
descreve um modelo da realidade social, é uma hipótese que não necessariamente é coerente, pois a situação real está
repleta de incongruências que propiciam a compreensão dos processos de mudança social.
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As fronteiras do corpo problematizaram todo o percurso da pesquisa, marcaram

momentos  e  me fizeram pensar  não  só  a  respeito  do  corpo  das  interlocutoras,  mas

também de como o meu é posicionado em campo, como é visto por elas e como ele

interfere nas relações sociais.  Partindo desse pressuposto,  coloco em questão alguns

acontecimentos ocorridos durante o estudo antropológico que serviram para analisar os

impasses de campo que quase nunca são problematizados nas etnografias, muitas vezes

esquecidos nos diários de campo.

Fernando Rojo Mattos (2005) em seu relato de foro íntimo e antropológico descreve

o seu envolvimento com uma interlocutora durante  o estudo em uma comunidade de

naturismo.  O  autor  questiona  o  seu  posicionamento  em  campo  e  abre  discussão  a

respeito da sexualidade do pesquisador, do seu corpo em campo.

Para construir  uma melhor compreensão de como somos vistos, o
que  considero  de  significativa  importância  para  entendermos  não
apenas as nossas limitações, mas toda a produção etnográfica, uma
vez que esta se realiza a partir  de negociações entre as “nossas”
visões sobre o “outro” e a visão destes sobre “nós”, é necessário ir
muito além de uma primeira constatação de que nossa posição como
Antropólogo/Antropóloga influencia nossa capacidade de acesso às
informações  e  de  análise  destas.  Como os  estudos  de gênero  já
demonstraram  exaustivamente,  temos  que  ir  além  das  condições
fisiológicas  do  sexo  (embora  eles  também  sejam  significativos,
principalmente em uma pesquisa sobre naturismo) para entendermos
que são identidade de gênero que se relacionam em campo e que
estas  têm,  como  um  de  seus  componentes  fundamentais  a
sexualidade (...) assim, “quando vamos a campo nós entramos numa
situação onde  as normas que governam os relacionamentos entre
locais e estrangeiros já estão estabelecidas. (MATTOS, 2005, p. 32).

Observei  o  ‘Bar  do  Xamego’,  na  Baía  da  Traição,  localizado  em  um  terreno

relativamente grande, com muitas árvores, chão de areia, várias mesas espalhadas ao

longo do espaço. Geralmente o movimento deste bar é bem pequeno, mas devido ao

feriado de 7 setembro dia em que se comemora a independência do Brasil, a casa estava

lotada, todas as mesas ocupadas. Me acomodei no ambiente à espera da possibilidade

de alguma mulher  vir  falar  comigo,  por  consequência  da movimentação estar  grande

51 Segundo Geertz; a descrição densa é a prática da etnografia “Praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar
informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campo, manter um diário. ” (GEERTZ,1926, p.15). Mas
não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O que define é o tipo de
esforço  intelectual  que  ele  representa:  um risco  elaborado  por  uma  “descrição  densa”  (GEERTZ,  2012,  p.  4).  O
exercício etnográfico requer tempo, dedicação, um esforço intelectual definido pela descrição densa (GEERTZ, 1926).
Nesse empreendimento, o antropólogo tem que aprender o significado para depois apresenta-lo através de uma relação
fundamental entre o apreender e o analisar. 
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demorou um pouco até uma se dispor a conversar. Passamos um tempo conversando até

com ela sair para fazer um programa. 

Neste período em que ela se ausentou, entrou um homem vestido de preto, botas

de bico fino, chapéu de couro e um chicote na mão.  Caminhou em minha direção, bateu o

chicote na mesa e sem pedir permissão, sentou. Neste momento “travei”, mal escutava o

que ele falava, queria apenas que aquela situação acabasse e eu pudesse conversar com

as mulheres do bar. Antes que eu precisasse explicar o motivo da minha visita ao lugar, o

dono do recinto avisou ao homem que eu estava ali realizando uma pesquisa, que não

cumpria com as funções de prostituição. O homem se retirou e foi em direção à outra

mesa, sentou com uma mulher e em seguida saiu com ela em direção ao quarto.

Este  momento  marcou  a  minha  pesquisa  de  campo  e  me  colocou  frente  aos

desafios teóricos e metodológicos, servindo para problematizar a questão do corpo na

pesquisa  antropológica.  O  corpo  denota  sentido,  expressão  e  significados.  Nesses

aspectos é importante pensar como os potenciais clientes veem o meu corpo, assim como

vejo  as  mulheres  que  se  prostituem,  organizando  seus  pertencimentos  e  significados

através de processos que justapõe a produção social do espaço, o trabalho sexual e o

público do recinto.  A partir  dessa reflexão, me questionei  até que ponto o meu corpo

interfere na interação pesquisador e pesquisado, e nesse sentido retomo a proposição de

Le Breton:

Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o
corpo é  vetor  semântico  pelo  qual  a  evidência  da relação  com o
mundo  é  construída:  atividades  perceptivas,  mas  também
expressões  dos  sentimentos,  cerimoniais,  dos  ritos  de  interação,
conjunto de gestos e mimicas, produção da aparência, jogos sutis da
sedução,  técnicas do corpo,  exercícios físicos,  relação com a dor,
com  o  sofrimento,  etc.  antes  de  qualquer  coisa,  a  existência  é
corporal. Procurando entender esse lugar que constitui o âmago da
relação do homem com o mundo,  a sociologia  está diante de um
imenso campo de estudo. Aplicada ao corpo, dedica-se ao inventário
à  compreensão  das  lógicas  sociais  e  culturais  que  envolvem  a
extensão e os movimentos do homem (LE BRETON, 2012, p.7).

Considerando  o  gênero  enquanto  categoria  analítica,  avaliar  minha  posição

enquanto sujeito lido como do gênero feminino pesquisando entre homens e mulheres

que  negociam  trocas  sexuais  foi  de  fundamental  importância  para  a  constituição  da

pesquisa, bem como para minha estada no campo e os resultados daí decorrentes. Quais

métodos desenvolver para ler e descobrir as interferências que meu corpo produz nas

relações que estabeleço? Como fazer  para que as mulheres não me vejam como uma
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ameaça e os clientes não me observem como um possível  programa? Os recursos e

respostas foram se desenvolvendo ao longo do período em campo e das estratégias que

pude inventar e descobrir na interlocução. Tomei alguns cuidados com as roupas 52 que

usei para ir a campo, optei por roupas compridas que não definissem meu corpo, não

mostrasse decotes nem as pernas, foi a opção para me inserir no campo de pesquisa sem

criar  maiores  tensões,  mas que em momentos como o  descrito  não obtiveram muito

sucesso.53

Compreendo o corpo de maneira mais ampla, dotado de  potenciais de percepção,

expressão  e  comportamentos,  um corpo  não  somente  físico  e  psicológico,  mas  uma

corporeidade onde os indivíduos experenciam o mundo. O corpo é objeto das relações

sociais, interfere neste meio, sente e se expressa mesmo quando não é a intenção. No

momento em que sentei-me na mesa para conversar com as mulheres do bar Xamego, a

última coisa que eu queria era acionar minha sexualidade, ansiava que naquele momento

meu corpo fosse assexuado, mas essa premissa não é verdadeira, ele fala e se expressa

por mais que tentemos silenciá-lo. 

Esta  foi  um  dos  vários  impasses  de  campo  que  foram  vivenciadas  durante  a

pesquisa, um movimento de trocas objetivas e subjetivas, de deslocamentos entre campo,

metodologia  e  escrita.  Estas  informações,  juntamente  com  as  a  seguir  iriam  ficar

guardadas no diário de campo como um dado etnográfico que eu não usaria, até perceber

como essa experiência, embora subjetiva, constitui uma forma de compartilhar e analisar

experiências  metodológicas  e  conceituais.  Essas  reflexões  se  tornam  relevantes

sobretudo, quando a sexualidade é o objeto de pesquisa. Neste campo entram em cena

vários fatores que favorecem ou dificultam o desenvolvimento da pesquisa.

Assim,  diferentes  contextos  de pesquisas  podem implicar  também
em  diferentes  contextos  diferenciados  que  a  sexualidade  do
Antropólogo assume em campo, com seus respectivos reflexos nos
estabelecimentos de relações de poder particulares e na capacidade
de distanciamento para a realização da pesquisa (...)  trata-se, isto
sim, de retirar, das entrelinhas dos diários de campo não publicados,
situações que, muitas vezes, são significativas para a compreensão

52 Em todo desenrolar da pesquisa optei por ir ao campo de calça, com exceção as visitas ao bar de Acácia que se
localizava frente ao mar,  nesta ocasião eu vestia bermuda comprida e sandálias havaianas porque facilitava minha
interação caso precisasse ir para a parte da areia falar com as mulheres. Algumas vezes quando o som do bar estava
muito alto me locomovia para a areia para facilitar a interlocução.

53 Essa premissa é relativa, não obtive sucesso nesse contexto, mas em outro momento devido a essas precauções
consegui interlocuções sem maiores problemas. Por exemplo, quando pesquisei em Mamanguape sentava na mesa com
as  mulheres  e  cliente  enquanto  flertavam,  conversavam  e  negociavam  o  programa.  Em  nenhum  momento  fui
confundida com prostituta, acho que devido à cautela com as roupas na hora de ir a campo, juntamente com o modo
como me portava frente aos pesquisados.
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da inserção do Antropólogo e da reelaboração de suas questões  a
partir de suas vivências em campo (MATTOS, 2005, p. 37)

 Driblar os empecilhos de campo é fundamental para a inserção e permanência no

estudo  antropológico.  Ter  jogo  de  cintura  para  sair  de  saias  justas  e  enfrentar  as

dificuldades de pesquisa, abordando as relações de gênero no fazer etnográfico. Quero

suscitar a reflexão acerca do significado de estar em campo para quem pesquisa em

espaços onde se negocia com o corpo, com o erotismo. 

Pensar  sobre  a  relação entre a corporalidade  do antropólogo  e  a
dos/as demais sujeitos/as da pesquisa em espaços nos quais corpo e
erotismo  adquirem  centralidade  e  nas  necessárias  negociações
realizadas  pelo/a  pesquisador/a  abre  caminhos  promissores  para
novas discussões sobre a ética na realização de etnografias sobre
sexualidade. (PISCITELLI, 2009, p.18).

Nesse  sentido,  é  importante  destacar  a  necessidade  de  compreender  os

significados das relações de gênero e o que constitui o lugar das diferenciações a respeito

da  sexualidade  quando  se  pesquisa  prostituição,  lugar  onde  o  gênero  adquire

centralidade no cenário onde ela é objetivo de estudo. Nesse viés é importante pensar:

ser mulher ajuda ou atrapalha a investigação quando se pesquisa com mulheres que se

prostituem? 

Este  fenômeno  marca  uma  experiência  subjetiva  que  vai  de  acordo  com  os

contextos  de  pesquisa,  porém,  o  efeito  de  ser  mulher  me  possibilitou  ter  acesso  a

informações que talvez se eu fosse homem não teria. No entanto, por outro lado, em

algumas experiências de campo só poderia vivenciar se eu fosse um homem. Como foi o

caso  narrado  por  Larissa  Pelúcio  (2007),  que  pesquisou  travestis  e  homens  que  se

relacionavam com travestis. Em certo momento da investigação ela foi informada que não

poderia continuar fazendo a observação em uma festa pelo fato de ter “buceta”. Neste

momento ser mulher foi sem dúvida um fator de distanciamento, de bloqueio, rivalidade e

desconfiança  entre  pesquisadora  e  interlocutores.  Em  outro  contexto  Martinho  Tota

(2012), descreve as brincadeiras Lúdicas e sexuais na pesquisa sobre “processos e fluxos

identitários que envolve etnicidade, gênero, sexualidade e geração na Baía da Traição”.

Argumenta  que por  seu corpo ser  masculino  e  sua homossexualidade eventualmente

acionada durante a pesquisa etnográfica possibilitou maior observação e participação em

algumas ocasiões, como na participação de brincadeiras sexuais. Segundo Miriam Grossi

(1992),  a  invisibilidade  da  questão  de  gênero  e  subjetividade  no  trabalho  etnográfico
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reflete na produção de conhecimento antropológico, uma vez que exclui experiências de

antropólogas devido ao androcentrismo nas pesquisas etnográficas.

As saias justas em campo aconteceram mais algumas vezes, em outro momento

ao visitar o bar de Acácia, senti como o corpo interfere nas relações, seja para o melhor

desenvolvimento da etnografia ou não. Chegando no recinto juntamente com três travestis

que me acompanhavam no percurso praia/praça/ tubarão/bar, sentamos e pedimos uma

cerveja, em seguida Acácia sentou conosco, pegou um copo de cerveja e afastou sua

cadeira para a minha direção, disse que estava com saudades e que eu aparecesse para

conversarmos,  em seguida passou a mão na minha perna e disse:  “você está muito

gostosa”,  fiquei  tímida  e  sem saber  como agir,  afastei  a  minha  perna  e  direcionei  a

conversa para  outro  assunto,  conversamos coisas triviais  do  cotidiano durante  horas,

enquanto as travestis riam e diziam “ela tá te querendo”. 

A  questão  do  corpo  feminino  nas  pesquisas  antropológicas  suscita  muitas

interrogações,  Barbara  Maisonnave  (2012)  problematiza  a  questão  de  seu  corpo  na

pesquisa entre Indígenas, argumentando sobre o tema da sexualidade em questão, onde

seu corpo é desejado pelos pesquisados e mostra criatividade como pressuposto central

para sua metodologia, uma vez que se encontra em diversas vezes entre “saias justas”

durante o seu período de pesquisa com os índios que habitam no vale do Javari.  

 A sexualidade no campo é um problema vivenciado por muitos Antropólogos, mas

na maioria das vezes as reflexões sobre essa temática ficam nos diários de campo.

Maisonnave (2012) argumenta sobre as investidas sexuais de um jovem que segurou

firme em seu braço e a convidou para fazer sexo. 

Fiquei surpresa, até então sentia-me como um ser meio assexuado
entre os/as Matis.  Respondi que não iria fazer sexo com ele,  pois
estava ali para trabalhar com eles/as, para estudar com eles/as, não
para ter  relações sexuais;  falei  algo também sobre não abusar de
uma situação hierárquica,  pois  havia sido professora de muitos/as
jovens.  Ele  apenas  perguntou  se  eu  não  gostava  dele,  e  eu
respondi? Eu te acho muito bonito, jovem forte, simpático, mas sou
casada,  e alguns/mas brancos/as são assim meio sem graça, têm
quase  sempre  um  só  marido.  A  gente  é  monogâmico.
(MAISONNAVE, 2012, p.64). 

Nesse aspecto a autora tentou assumir um papel de professora para se esquivar da

situação  constrangedora  em  que  se  encontrava.   Como  método  para  sair  de  uma

circunstância onde se encontrou a sós com o jovem, o convidou para irem à rua, fora do
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ambiente  da  casa.  É  importante  desenvolver  estratégias  para  sair  dos  impasses  no

decorrer da pesquisa etnográfica54. 

O  segundo  caso  que  me  levou  a  problematizar  as  situações  embaraçosas

vivenciadas  durante  a  pesquisa  ocorreu  no  mês  de  Março  2014,  ao  conversar  com

Marcos, proprietário do bar do Rio na Baía da Traição, me apresentei como antropóloga,

falei a respeito da pesquisa sobre prostituição na região, do meu interesse de conversar

com ele e com as meninas que trabalham no bar. Conversamos durante horas sobre suas

vivências em outras regiões,  de sua mudança para a Baía da Traição já que outrora

morava no Rio de Janeiro, de como se organiza no espaço juntamente com as meninas,

como  dividem  os  serviços  domésticos,  e  de  sua  trajetória  no  mercado  do  sexo.  A

conversa  inicial,  assim  como  as  demais  aconteceu  de  forma  descontraída,  com

receptividade e disposição por parte dele a ajudar tanto com conversas, quanto com o

acesso ao local. 

Por escolha decidi por ficar sempre nas dependências do bar do Rio, porque me

sentia em zona de segurança, caso acontecesse algo teria por onde sair; já no interior da

casa ficaria sem muita possibilidade de saída.55 Ao permanecer nas dependências do bar

sentada  em  alguma  mesa  eu  não  atrapalharia  as  funções  do  mesmo.  Em  alguns

momentos por ter acesso aos cômodos da casa não poderia recusar a visita ao interior de

modo que compartilhei algumas horas com as mulheres nos seus respectivos quartos

dialogando “coisas de mulher”, assuntos que elas tinham vergonha de conversar na frente

de Marcos, como menstruação, DSTS, namoros e até mesmo sobre os programas.

A relação pesquisador/pesquisado parecia harmoniosa e sem grandes conflitos.

Porém,  em algum momento  durante  a  pesquisa  etnográfica  se  estabeleceu de modo

embaraçoso e por  vezes fiquei  tímida sem saber  como agir  em certos contextos.  No

primeiro contato com Marcos, quando me despedi dele e das meninas que trabalham com

ele, anunciei que voltaria no dia seguinte no mesmo horário e ele respondeu: “se souber

de alguma menina que esteja querendo trabalhar em um bar, avisa que eu abri um bar e

54 Durante a pesquisa monográfica me deparei com situações onde a violência e atividades ilícitas fugiam ao controle,
e como método de segurança pessoal, optei por ir ao cabaré de Mamanguape no período diurno, essa alternativa me fez
perder muitos aspectos a ser analisados na vida noturna do cabaré, mas em contrapartida presenciei cenas do cotidiano
das interlocutoras que não cabiam nas relações noturnas. Optei também por sentar sempre perto da porta e alegava para
as meninas que queria sentir o vento para não tornar uma situação constrangedora e nem demonstrar medo perante elas. 

55  Uso esta medida cautelar desde a pesquisa em Mamanguape devido ao ‘bar Aconchego’,  ambiente de práticas
ilícitas,  onde todas as mulheres eram viciadas em crack e roubavam os clientes rotineiramente,  optei por ficar nas
proximidades da porta. Fiquei mais atenta a isto após uma das minhas pesquisadas me alertar sobre minha bolsa dizendo
que eu não podia largar ela nas dependências do bar, que por mais que a gente tivesse uma boa relação, elas roubam e
não hesitariam em me roubar também. Para que isso não acontecesse, ela preferiu me alertar.
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estou precisando de meninas para  trabalhar (vulgo se prostituir)”. A situação anunciava

não apenas o jogo e as expectativas de um certo público sobre as possibilidades de

trabalho feminino na região, bem como de modo específico as possibilidades de trabalho

feminino em estabelecimentos de lazer como um bar. Ainda, sugere as variadas formas

pela qual o trabalho sexual é nomeado e usado pelos interlocutores. Se a prostituição

parece ser uma categoria aglutinadora, legível a quase todas, ela por sua vez não deixa

entrever as minucias e eufemismos que os interlocutores estabelecem para se reportar à

situação. Consoante Pazzini:

O  termo  prostituição  é  empregado  para  fazer  referência  à  prestação
voluntária de serviços sexuais por pessoa adulta, isto é, maior de 18 anos,
e  com  negociação  prévia  dos  tipos  de  serviços  que  serão  realizados,
sexuais ou não” (PAZZINI, 2013, p. 2).

A situação suscitava dúvidas e dilemas. O que responder para ele? Como agir

diante dessa situação sem fechar as portas do campo?

No primeiro momento pensei que não tinha sido clara a respeito do que eu estava

fazendo ao visitar o bar do Rio e disse que não poderia chamar ninguém para trabalhar

com ele porque eu estava ali para observar e escrever a pesquisa e não seria viável ficar

chamando mulheres para se prostituir, porque poderia gerar conflitos e fofocas entre os

moradores, já que a cidade é bem pequena e minha presença nela já estava gerando

comentários, ou seja, eu já não passava sem ser percebida pelas ruas. Também porque

se chegasse aos ouvidos da comunidade, por consequência chegaria aos ouvidos das

lideranças e da FUNAI que eu estava recrutando mulheres para trabalhar na prostituição,

eu poderia perder o direito de transitar livremente pela comunidade. Além disso, se eu

chamasse mulheres para se prostituir em seu bar e o assunto chegasse aos ouvidos de

alguém que disseminasse a informação, o sigilo das práticas na prostituição de muitas

mulheres da região poderia vir à tona e isso não seria bom, já que me propus a manter as

identidades das interlocutoras resguardadas.

Em outro momento ele falou da dificuldade de adquirir preservativos nos postos de

saúde da cidade, problema relatado também pelas mulheres que ganham dinheiro com o

uso  do  corpo/sexo56.  Muitas  vezes  não  conseguem  preservativos  para  realizar  seus

programas e quando o posto de saúde fornece,  disponibiliza apenas 12 preservativos

mensais. Geralmente não duram mais de uma semana dependendo do fluxo de clientes.

56 A expressão ganhar dinheiro com o uso do corpo/sexo substitui a palavra fazer programa, pois esta se relaciona mais 
propriamente com a atividade sexual.
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Sugeri a Marcos que apesar de não poder ajudá-lo trazendo mulheres para o bar, poderia

compensar levando uma caixa de preservativos na próxima visita ao recinto,  assim as

mulheres  fariam os  seus  programas  com  mais  segurança.  Marcos  então  entendeu  e

concordou com os meus motivos, de modo que nesse ritmo frequentei o seu bar durante

todo desenrolar da pesquisa.

Esse episódio me gerou muita insegurança de como proceder, porque qualquer

atitude mal  interpretada poderia  acarretar  o  fechamento  do campo e eu precisava  de

pensar em estratégias para que isso não ocorresse. Como argumenta Claudia Fonseca

(2005), não existem receitas para o trabalho de campo, as experiências são subjetivas e

diversas. Foi vivenciando estes momentos que adquiri expertise para sair dos impasses

de campo. Permitindo pensar em desafios metodológicos e teóricos, em opções de como

agir em circunstâncias onde o campo te “afeta”, a exemplo da situação em que Marcos me

confundiu com “agenciadora”.

Jeane  Favret-Saada  (2005) utiliza  a  participação  como  instrumento  de

conhecimento e reconsidera a noção de afeto para apreender uma dimensão central do

trabalho  de  campo  e  repensar  a  antropologia,  a  observação  participante  como

instrumento de conhecimento. A autora propõe reformularmos nossas metodologias de

pesquisa,  argumenta  que  a  observação  participante  muitas  vezes  se  resume  a

observação pura e simples, e que deveríamos nos apropriar do que foi chamado por ela

de  “ser  afetado”.  Esse  dispositivo  pode,  é  claro,  ser  descrito  e  compreendido,  mas

somente por quem se permitir dele se aproximar, quer dizer, por quem tiver corrido o risco

de  “participar”  ou  de  ser  afetado  por  ele:  em  caso  algum  ele  pode  ser  “observado”

(FAVRET-SAADA, 2005, p. 166). 

Apesar de Favret-Saada tecer críticas contundentes à Evans- Pritchard, é notável

que o autor trouxe grandes contribuições para a Antropologia em termos etnográficos,

teóricos e metodológicos. Evans Pritchard (2004), em sua etnografia sobre os Azande

vivenciou a experiência de ser “embruxado”,  ocasião que permitiu o autor enxergar e se

posicionar em campo pelo viés da observação participante,

Minha  compreensão  dos  sentimentos  dos  Azande  quando
embruxado foi ajudada por uma participação, ao menos relativa, em
experiências semelhantes. Tentei adaptar-me à sua cultura, levando
a vida de meus anfitriões tanto quanto fosse conveniente, partilhando
suas esperanças e alegrias, desânimos e sofrimentos (PRITCHARD,
2004, p.72).
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Outro episódio ocorreu na cidade de Mamanguape (2012), durante a primeira visita

ao ‘bar Tropical’ iniciando o diálogo com Patrícia:

Eu já morei em João Pessoa, mulher, no Bom pastor (...) fui fazer um
programa com uma colega minha, a gente ia dividir um velho, e no
final, ela quis ficar com o programa só para ela. Joguei álcool nela e
toquei fogo em plena Epitácio, porque ela roubou o meu programa. A
polícia veio atrás de mim e me levou presa, depois eu fui morar em
Recife, voltei pra João Pessoa e agora tô aqui. (Patrícia, 2009).   

Neste diálogo Patrícia narra a sua estadia na penitenciária Bom Pastor em João

Pessoa, senti medo pelo modo natural como a interlocutora falou do momento vivido, mas

não  queria  demonstrar  o  que  estava  sentindo,  então  falei:  “só  via  cenas  assim  em

novela”. Ela riu e mudamos de assunto.  Em outro momento,  Patrícia e junto a outras

quatro mulheres que se prostituíam no bar Aconchego me chamaram para passear pela

cidade. Como sempre, andávamos no período de fim de tarde ao início da noite para que

elas  pudessem  mostrar  que  o  Brega  está com  mulheres  para  programa.  Andamos,

conversamos e entramos em uma região que eu não conhecia, um matagal bem distante

do  bar  Aconchego.  Quando  chegamos  ao  meio  do  nada,  sentamos  enquanto  elas

fumavam. E Patrícia disse: “Achávamos que tu era policial, por isso te chamamos aqui,

mas dá pra perceber que você não é, então vamos voltar pro Brega que está ficando

tarde”.  Esses  dois  episódios  no  bar  Aconchego  me  deixaram  bastante  insegura  em

função do lugar ser cenário de atividades ilegais e práticas ilícitas. 

Van Den Hoonaard (2008) chama a atenção para o papel das relações específicas

entre o pesquisador, pesquisado, e seus respectivos papéis nas pesquisas sociais, além

disso,  o autor nos encaminha para uma série de problemáticas em torno da ética na

pesquisa  antropológica.  As experiências  de  pesquisa  são  um  tipo  de  acontecimento

vivenciado, significado, e ressignificado, onde os corpos estão compostos de significados

intrínsecos, que na pesquisa empírica se faz imprescindível trazer à tona tais experiências

compostas de subjetividade. Perceber esse fenômeno depende muito do convívio com os

interlocutores,  de  estabelecer  relações  de confiança  e  contribuição,  de  ser  honesto

quanto a sua pesquisa, uma vez que ao estar em campo já se muda a realidade social e

este  fenômeno  não  tira  a  cientificidade  da  pesquisa.  É  formada  pelas  sensações,

recordações, pela subjetividade do pesquisador. Em vários momentos essa subjetividade

me deixou ser  afetada pelo campo, pelas emoções, experiências de vida,  trajetória  e

relatos das interlocutoras. Tive momentos de insônia após ir à campo e, ao me deparar

com a realidade do outro, percebi o quanto isso pode me afetar.  Por exemplo, quando
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me deparei com relatos de violência física e psicológica, ou mesmo quando uma das

interlocutoras chorando fala; “eu me prostituí porque precisava comer”. Me deixei afetar

completamente  ao  ponto  de  não  conseguir  dormir  devido  à  minha  trajetória  com  o

movimento feminista, após o choque inicial percebi que a realidade social em que ela está

inserida é bem mais complexa do que imaginava, que apesar do poder de agência, o

sociocultural “a fez” se prostitui e transgredir as relações normativas sociais. 

2.2. As fronteiras corporais. A construção do corpo das mulheres que se prostituem

Analiso os significados sobre o exercício da prostituição para além dos estereótipos

que o define como submissão/escravidão. Entendendo pontos centrais como erotismo,

constituição de redes, economia do desejo, arranjos relacionais de gênero, no que diz

respeito à prostituição como parte de escolhas individuais e não apenas por questões

econômicas,  uma  prática  pertencente  a  uma  rede  de  relações  que  abarcam  razões

práticas57 e simbólicas (SAHLINS, 1979).  Neste sentido a prostituição se constitui em

termos de prática como pertencente à dimensão discursiva simbólica que vai além das

razões econômicas. Ou seja, existem fatores ligados à prostituição como atividade que vai

além da explicação econômica. Que se constitui no campo de pesquisa uma dimensão

simbólica incrivelmente fértil, sendo necessário não normatizar a prática da prostituição a

partir de uma única perspectiva, de um único olhar.

Contudo,  muitas  vezes  as  razões  simbólicas  são  “silenciadas”  pelas  razões

práticas,  sendo  primordial  relocar  esses  assuntos  para  assim entender  a  prostituição

como uma vasta área complexa que dialoga com a problemática do desvio, transgressão,

gênero  e  sexualidade.  Trata-se assim de uma região  social  que se estende desde a

prostituição de luxo, protagonizada por mulheres com padrões corporais e rendimentos

reconhecidos como prestigiosos, em certos contextos de relação, até a periférica, onde o

sexo e as possíveis trocas simbolizam campos de tensões e sociabilidades ao mesmo

tempo distintos e semelhantes. Nesses termos, recobro Howard S. Becker, para quem “a

57 Sahlins (2003) se refere ao materialismo histórico e biológico como consequência de colocar em termos materiais,
de casualidade e subsistência ou mesmo biológicas as explicações culturais e sociais. Logo, explica- se a prostituição
diretamente ligada a falta de possibilidade de aquisição econômica ou consequência de traumas e violências para as
mulheres envolvidas na prática. Segundo o autor, a explicação para a prática da prostituição ente homens aparece como
oportunidades sexuais intramatrimoniais. Sahlins critica este modelo e colocando a “razão simbólica” produtora e não
englobante daqui que entendemos como matéria biológica e pragmatismo funcional.  Logo pensar em “razão prática”
como distinta da “razão simbólica”  permite pensar  na teoria  da prática  Ortner  (2006),  como parte  fundante par  o
entendimento das relações de prostituição.
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concepção  mais  simples  de  desvio  é  essencialmente  estatística,  definindo  como

desviante tudo que varia excessivamente com relação à média” (BECKER, 2008, p.18). 

A prostituição, portanto, aparece como um “grupo ocupacional que atua num ramo

de  serviços  não  convencionais,  uma  vez  que  o  produto  de  seu  trabalho  está

constantemente sujeito a sanções sociais de todo o tipo”. (CALVILHA, 2014, p. 319).  É

preciso  entrever  ainda  os  diversos  agentes  e  agenciamentos  que  tornam  possível  a

existência da prostituição, relacionando, posicionando e contextualizando os modos como

prostitutas,  cafetões  e  cafetinas,  clientes,  bem  como  toda  a  sociedade  envolvente  à

prática corroboram para a  produção dessa atividade profissional e sua repercussão em

campos da vida social mais amplos.

Nesse  sentido  cabem  reflexões  sobre  as  fronteiras  da  prostituição,  os  papéis

sociais que envolvem essas mulheres, as relações de poder que se atualizam devido a

processos sociais, onde a prática se constitui como parte de um território de desejo que

estão  presentes  em  espaços  situando  interações.  Relações  entre  sexo,  afeto,  amor,

dinheiro, anseios, estratégias e artimanhas e uso dos prazeres como sendo parte de uma

conduta da atividade sexual, que também fazem parte de uma hermenêutica do desejo,

segundo as argumentações Foucault (2012). 

As práticas do prazer são categorizadas como pertencentes a campos hierárquicos

de poder; “e pode-se compreender, a partir daí, que há, no comportamento sexual, um

papel  que  é  intrinsecamente  honroso  e  que é  valorizado  pelo  pleno direito:  é  o  que

consiste em ser ativo, em dominar, em penetrar, em exercer, assim, a sua superioridade”

(FOUCAULT,  2012, p. 269). Segundo o autor, o poder não se detém, ele se exerce e

permite contra poderes. Contudo, é relevante  perceber que em diversos momentos, em

várias falas situadas, em aspectos corriqueiros do cotidiano é possível perceber o poder

de agência dessas mulheres58.

58 Durante a pesquisa em Mamanguape analisei o poder como central nas relações de prostituição no bar Aconchego.
As mulheres que se prostituíam neste bar sofriam com violência por parte do cafetão e dos clientes que muitas vezes
chegavam a bater nelas. Em diversos momentos elas se mostraram submissas as suas relações dentro do bar, no decorrer
do tempo desenvolveram artifícios  para  sair  de situações  de violências  ou mesmo dar  o troco.  Consequentemente
começaram a roubar os clientes enquanto estavam na posição de “frango assado”, tiravam os dinheiros de suas carteiras
deixando  nelas  apenas  a  quantidade  necessária  para  pagar  o  programa  e  o  quarto.  Analisei  este  artificio  como
pertencendo a um quadro de poder constituinte no bar Aconchego, mostrando também que o poder embora permaneça
nas mãos de alguns indivíduos, no caso os clientes e cafetão, elas se utilizam do poder inúmeras vezes. Outro fator
preponderante, é que como o poder não se detém segundo Foucault (2012), ele permite contra poderes, no caso as
mulheres roubavam os clientes e muitas vezes eles respondiam esta relação de poder com um contra poder. Certo dia ao
chegar  no  bar  Aconchego  vi  alguns  homens  saindo das  dependências  do  “brega”  e  duas  mulheres  com os  olhos
machucados e o bar todo quebrado. Vieram dar uma resposta ao roubo na noite anterior, bateram nas mulheres e foram
embora. Não são todos os que voltam para cobrar o roubo, alguns nem percebem o acontecido. 
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Reavaliar  e  reposicionar a  categoria  prostituição  e  suas  práticas  para  o  fazer

antropológico é uma tarefa essencial, juntamente com a prerrogativa de se perceber como

os corpos são construídos nesse cenário onde o processo social está em movimento e

permite  dinamismo  desse  sistema.  Em  que  momento  as  mulheres  acionam  suas

identidades de prostitutas? Quando sentem necessidade de esquecer tais atividades?

A  busca  por  melhores  caminhos  de  pesquisa  me  fez  pensar  no  corpo  e  sua

polissemia59 como  ponto  chave  nas  reflexões,  como  base  para  a  compreensão  das

representações  sociais.  A  partir  desses  parâmetros,  pretendo  descrever  como  as

mulheres que se prostituem constroem os seus corpos socialmente e como utilizam esses

corpos.  O cotidiano da mulher inserida no mercado do sexo é repleto de relações com

“desconhecidos”  que negociam contatos íntimos,  muitas vezes tensionados ou não,  é

uma constante negociação de identidade que rompe estereótipos e tessituras, que barra

as fronteiras dos papéis distribuídos pelas instituições sociais; 

Ou seja, no corpo está colocado aquilo que a prostituta permite ou não
durante as relações sexuais com seus clientes. Dessa forma, na maioria
das  vezes,  as  práticas  entendidas  por  elas  como práticas  afetivas  são
sinônimos de “quebra do contrato” com os homens. (PASINI, 2005, p. 186).

Em situação como quebras de contratos, as mulheres que se sentem injustiçadas

acionam mecanismos de proteção, códigos locais, combinações entre elas e os demais

habitantes dos estabelecimentos onde exercem as funções da prostituição. Quando elas

não  querem fazer  algo  e  os  clientes  forçam situações,  ou  mesmo  quando  eles  não

querem pagar o combinado, ou quando tentam usar de violência, elas acionam uma rede

de proteção,  mecanismos que servem para tirá-las da situação de violência,  coerção,

constrangimento  e  recusas a  pagar  por  seus serviços.  “A gente  grita,  faz  escândalo,

chama as outras, o dono do estabelecimento para resolver a situação. Se o cliente não

quer pagar a gente faz com que ele deixe algum objeto de valor” (Gardênia, diário de

campo, 2014). Caso o indivíduo não volte para resgatar o objeto60 deixado com a mulher,

ela não sai no prejuízo, dependendo do valor do objeto e do programa. Porém, acredito

que essa permuta tem significados simbólicos, serve para mostrar que o indivíduo precisa

59 Victor Turner (2005) em seu estudo sobre o ritual Ndembu mostra que no sistema simbólico os símbolos não têm o
mesmo valor e podem se apresentar como dominantes e periféricos. Utiliza esses aspectos não como categoria e sim
como “metáforas”. Contudo, o símbolo pode ter vários significados, neste sentido pensar no corpo como categoria onde
os significados e significantes fazem parte de um processo social no qual o indivíduo se posicionam. O corpo em si é
dotado de significados, porém, estes significados apresentam-se como polissêmicos. Ou seja, em um corpo encontram-
se vários significados. Quando se reloca essa prerrogativa para os aspectos da prostituição fica evidente a polissemia do
corpo da mulher que se prostitui, pois a mesma dialoga com o corpo negociável durante suas atividades no mercado do
sexo e o corpo com outros significados quando se está fora das atividades do sexo. Um corpo não anula o outro, mas
são acionados em diferentes contextos.
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pagar pelo serviço prestado e caso não queira, não conseguirá dar o “calote”61, mesmo

que a prostituta perca em relação ao valor, ela aciona poder ao efetuar essa troca, logo, o

cliente  vai  pensar  duas  vezes  na  próxima  vez  que  não  quiser  pagar.  Outro  fator

interessante é que elas usam a fofoca62 ao seu favor, denunciam o cliente que causou

algum tipo de problema,  assim da próxima vez que ele  procurar  os serviços,  haverá

recusa, ou as negociações63 mudam como: pagamento antecipado, horário  reduzido, e

durante o programa sempre fica alguém atento do outro lado da porta ou perto do quarto,

caso a rede de proteção seja acionada. 

O uso comum nos inclina a tomar por “fofocas”, em especial, as informações
mais ou menos depreciativas sobre terceiros, transmitidas por duas ou mais
pessoas  uma  as  outras.  Estruturalmente,  porém,  a  fofoca  depreciativa
(blame  gossip)  é  inseparável  da  elogiosa  (pride  gossip),  que  costuma a
restringir-se ao próprio indivíduo ou aos grupos com que ele se identifica.
(ELIAS, 2000, p.121).

A fofoca embora em algumas situações seja ruim para as mulheres, em outras é

usada como estratégia, como ferramenta para que as notícias interessantes se espalhem

com velocidade dentro de seus espaços sociais. Neste sentido, pretendo analisar a fala

delas em situações específicas de interação conversacional e perceber o que aparece

intrínseco na comunidade de fala,  assim como achar que não é recorrente, possíveis

incongruências e tensões no discurso das mulheres que se prostituem. O que foi dito e

não dito como parte do contexto que a observação antropológica permite encontrar. 

A abordagem etnográfica exige uma atenção especial a essas outras
linguagens  que  técnicas  de  entrevista  têm  mais  dificuldade  em
alcançar.  Ao cruzar  dados,  comparar  diferentes tipos  de discurso,

60 Em outra situação no contexto de pesquisa em Mamanguape, era comum, os homens deixarem objetos de valores
com as mulheres quando não tinham dinheiro para pagar os programas.  Presenciei  alguns momentos em que essas
trocas foram efetivadas, como no caso em que o cliente deixou o celular com o dono do estabelecimento e voltou no
outro dia para pagar o programa e resgatar o celular. Em outro momento, um cliente não quis pagar a prostituta, então,
ela foi  na sua casa,  pegou seu aparelho de DVD, e o cliente não pôde fazer  nada, pois se ele brigasse,  iria gerar
comentários na rua.

61 Calote em sentido estrito do termo, significa não pagar por algo que consumiu. Essa linguagem é muito usada pelos
interlocutores, assim como veiaco, que denomina que a pessoa é caloteira.

62 Como vemos, a fofoca perpassa todo o ambiente social, algumas vezes é prejudicial às mulheres que exercem a
prostituição, em outros momentos serve como mecanismo de defesa, como proteção para as mesmas. Esse fator vai
depender  das  normas do grupo e de como as interlocutoras  querem que os mexericos se espalhem, como querem
alimentar a fábrica da fofoca. A fofoca, contudo, pode ser observada como transmissão boca a boca pertencente a um
complexo centro de intrigas que permite que as notícias interessantes se espalhem com uma velocidade considerável.
Sobretudo, quando encontra-se ancorada em uma comunidade pequena como é o caso da Baía da Traição e aldeias
Potiguara.

63 As negociações, as artimanhas de seduções e desejos entrelaçadas no cotidiano da prostituição aparecem também
com a presença de bebidas alcoólicas, uso de drogas e pertencem a um mercado bem extenso e variável. 
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confrontar  falas  de  diferentes  sujeitos  sobre  a  mesma  realidade,
constrói-se a tessitura da vida social em que todo valor, emoção ou
atitude está inscrita. (FONSECA, 1998, p. 64). 

Diante  da  prerrogativa  da  agência,  de  como  a  mulher  que  se  prostitui,  utiliza

artimanhas para se sobressair de situações não convencionais, é relevante pensar como

o corpo atua, quais suas funções. Como ela constrói seu corpo em negociação constante

entre corpo público e privado, negociável, autônomo. Levando em consideração que as

categorias  do  corpo  nesse  sentido  também  abarcam  relações  de  gênero  e  relações

público e privado.  Relações estas que permeiam todo o cotidiano das interlocutoras. Há

uma divisão clara entre esses dois espaços com limites não tão marcados que dá espaço

para entrelinhas que se cruzam, se contrapõem e se  misturam.  Um espaço onde as

fronteiras  são  borradas,  onde  o  sexo  não  está  apenas  restrito  à  economia  sexual.

Contudo, a mulher que se prostitui traz relações do privado para o público mesmo que

essas relações sejam exercidas em ambientes privados como “bregas” e bares. Percebe-

se assim, que as relações do público e do privado não podem ser marcadas no recorte

etnográfico, uma vez que são atravessados por fronteiras e fazem parte de uma dinâmica

social própria.

Presumo que devemos levar em consideração também o espaço social em que a

mulher  que  se  prostitui  está  inserida,  no  caso  o  meio  rural,  que  é  constantemente

atravessada  pelo  urbano.  O  conceito  de  corpo  nas  etnográficas  sobre  sociedades

camponesas ancora um corpo limitado, dado, uma identidade fechada, naturalizada, onde

as definições do desejo conceituam um corpo simplificado, retraído, sem espaço para o

diverso. Segundo Paulo Rogers64 (2006), quando se analisa o camponês, este aparece

“instituído com sua sexualidade naturalizada, por uma ordem do discurso (FOUCAULT,

2003)  pautada  num  ideário  de  um  corpo  assim,  isto  é,  um  corpo  já  dado,  definido,

mensurado,  podado,  mutilado”  (FERREIRA,  2006,  p.  2).  Pensar  esse  corpo  como

hemisfério do desejo, como peça de um jogo discursivo onde as mulheres possibilitam

suas experiências dotadas de subjetivações, desparta curiosidades, como sugere Appel,

“em  relação  a  este  universo  que  será  observado:  a  percepção  do  corpo  e  suas

64 Paulo Rogers (2006), argumenta que os estudos sobre as sociedades camponesas têm referências ao campesinato à
francesa, à inglesa e à Americana e muitas vezes não atenta as especificidades de países ocidentais, como nosso caso.
Assim,  as  categorias  estrangeiras  aplicadas  ao  contexto brasileiro  caem no vazio,  um problema metodológico  que
precisa  de reaplicação  para  não  cair  nas  definições  de  corpo  funcional,  corpo  mutilado,  corpo dado,  devidamente
traçados e delimitados na égide do silenciamento. Esses fatores atualizam a prostituição na área rural,  levando em
consideração como o corpo se constitui nesses aspectos e quais suas especificidades.
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significações e representações para as mulheres. Ou seja, o entendimento do corpo e da

sexualidade (...) como instrumento de trabalho ou “moeda” de troca” (APPEL, 2008, p.1).

Contudo, a construção do corpo se estabelece nas trocas econômicas e simbólicas nas

vidas dessas mulheres, que ocupam os espaços do público e do privado, e interconexões

desses mesmos espaços. Segundo Pasini: 

Defendo  esta  ideia  por  acreditar  que  há  uma separação  entre  as
vivências na prostituição e fora dela e, além disto, que o corpo e o
ato  sexual  não  são  unidades.  Tanto  as  prostitutas  como  os
freqüentadores de zonas de prostituição agenciam a possibilidade de
ter laços distintos: um corpo-afeto e um corpo-mercadoria. É possível
observar que o corpo é o terreno dessas  interpretações e de uma
possível  inscrição  social.  Aliás,  uma  das  principais  conclusões  a
respeito  das  pesquisas  que  realizei  em  zonas  de  prostituição
femininas é a marca  contida nos corpos tanto das prostitutas como
dos  homens  freqüentadores  necessárias  para  separar  a  vida  na
prostituição e fora dela. Em cada um desses universos há o que eu
chamo de regras em pontos de prostituição. (PASINI, 2005, p. 4). 

A sexualidade é algo que está nas relações cotidianas do público e do privado das

mulheres que se prostituem. Porém nas relações onde o segredo é fundamental para

manutenção da prostituição as  suas sexualidades ancoram no campo do privado.  As

relações sociais podem aparecer atenuadas em relação ao bar como sendo ambiente

privado,  porém,  em  alguns  aspectos  com  a  aparência  de  público,  uma  vez  que  na

prostituição as relações sexuais aparecem mais públicas, 

Além desses aspectos visuais que marcam essa diferença de espaços e
representações de identidades, também notamos que em seus discursos
procuram  criar  uma  dissociação  do  que  fazem  e  representam  nestes
espaços dentro e fora da casa (LEMOS, 2008). 

No sentido estrito do termo, a prostituição pode ser entendida como liberdade do

corpo,  como possibilidades de ter  experiências  através do corpo,  de dialogar  entre  o

público  e  privado,  de  construir  um  corpo  usado  como  moeda  de  troca  e  um  corpo

significado às relações de afeto, um corpo  devir65 em constante transformação desde a

iniciação até os dias atuais. “A mulher que se prostitui estabelece contrato de serviços

sexuais” (PASINI, 2005, p.3). Nesse contrato, estabelece-se regras inscritas nos corpos

que podem ser observadas na performance da mulher que se prostitui, nas suas relações

sociais fora e dentro do ambiente da prostituição. É no corpo que se expressam diferentes

práticas  que  separam  a  vida  na  prostituição  e  fora  dela.  Neste  sentido,  os  corpos

65 Devir (latin devenire) significa chegar, é um conceito filosófico que significa mudanças pelas quais passam coisas.
Dá sentido ao se tornar, a transformação. A palavra tornar-se no sentido filosófico do termo diz respeito a um conceito
ontológico especifico e não deve ser confundido com filosofia do processo.
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inseridos na prática da prostituição expressam uma gama de possibilidades sobre as

relações sociais. 

Para que a mulher possa se organizar na prostituição, separar a vida pública da

privada, estabelecer relações dentro e fora do ambiente em que exerce as funções, é

necessário criar regras utilizáveis nas relações com os clientes: o valor do programa, o

tempo destinado ao cliente, se fazem sexo oral, anal, beijam na boca, e até mesmo se

gozam. A ausência do prazer e desejo não é uma regra contida na prostituição. Há casos

em que as mulheres desenvolvem artimanhas para conseguir fazer programa em curto

prazo de tempo, assim se livram mais rápido do pesar da prostituição, como também há

casos em que  as  mulheres  se  divertem e  se  permitem sentir  prazer  durante  o  sexo

comercial. Debaterei essa prerrogativa mais adiante, agora vou me deter no contexto em

que a prática está associada ao sustento financeiro.  Momento este que não exclui  a

possibilidade  da  mulher  gostar  de  ser  desejada,  de  sentir  desejo,  de  vivenciar  sua

sexualidade de forma livre, de sentir prazer.

Em conversas com algumas mulheres é perceptível a necessidade de se conseguir

dinheiro para provir seu sustento, algumas adolescentes iniciando a fase adulta, sentem a

necessidade de se arrumar, de comprar roupas, maquiagens, calçados, e encontram na

prostituição um meio para aquisição desses bens materiais. Relatam que suas famílias

são pobres e que não lhe dão condições de se arrumar, de ir a festas, entre esses relatos

elas demonstram a satisfação em brincar,66 porque se envolvem com pessoas de outras

regiões, sociabilizam, vão a festas, na verdade, o argumento de ir a festas, de conhecer

novos  lugares,  se  aventurar  na  vida,  é  uma  das  justificativas  para  se  prostituir,  de

algumas mulheres com quem conversei. “A gente aqui não tem muito com que se divertir

aí aparece um cara que quer sair contigo, ele te leva para passear nas praias, te leva para

as festas, coloca bebidas pra você, então, claro que vou “brincar” com ele, né?” (Angélica,

diário de campo, 2014).

 Angélica aos 18 anos de idade, da etnia Potiguara e moradora de uma aldeia

próxima à Baía da Traição iniciou-se nas atividades nas negociações do sexo pago aos

17 anos, diz que não se “brinca” apenas porque precisa de dinheiro, embora a região não

lhe proporcione oportunidades de emprego o fator que faz com que ela se prostitua não é

apenas econômico. A mesma encontra na prostituição vivências que não adquiriria em

outra forma de trabalho. diz também que se trabalhasse de Domingo a Domingo não

66  O termo “brincar” aparece como central na fala das mulheres pesquisadas para denotar relações sexuais, fazer sexo,
transar. 
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sobraria espaço na sua vida para diversão e na prostituição ela pode adquirir  capital

econômico e ainda se divertir. 

Os agenciamentos dos corpos dessas mulheres também comunicam a fronteira

simbólica entre duas relações, entre dois corpos. O corpo afeto e o corpo mercadoria 67.

Vale salientar que essa separação não é dual, que faz parte de um processo no qual as

mulheres  negociam seus  corpos,  suas  identidades,  que  borram as  fronteiras  entre  o

público e o  privado68. “A mulher prostituta precisa e alguém que dê carinho, se não ela

não consegue seguir na vida que leva” (LEMOS, 2008, p. 2). Segundo a autora, é um jogo

marcado pela negociação de múltiplas identidades assinaladas pelo modo de agir,  de

vestir,  além  desses  aspectos  visuais,  complementado  pelas  representações  de

identidades existentes.

Desta forma é interessante perceber as relações entre que as mulheres têm com

os seus corpos. Como as mulheres conseguem construir seus corpos a partir da própria

linha tênue unem e separam o corpo utillizado com trocas financeiras e afetivas, como

esses corpos são construídos e estão presentes nas trocas financeiras e simbólicas? 

O  corpo  mercadoria  é  aquele  no  qual  a  mulher  prostituta  negocia  seu  corpo

financeiramente, ou em troca de objetos que elas poderão vender. Enquanto o corpo afeto

é aquele no qual a prostituta troca suas horas de trabalho por relações de afeto e trocas

simbólicas (LEMOS, 2008, p. 6).  A fronteira entre esses corpos evidencia-se quando a

mulher quer trocá-lo por relações econômicas ou afetivas. É a capacidade de escolha que

nivela essa diferença.

Um exemplo desse fenômeno é a indígena Potiguara Azaleia,  aos 19 anos de

idade, mãe de um filho, diz à família que trabalha como doméstica para se prostituir fora

da  aldeia,  isto  evita  que  saibam,  comentem,  julguem  e  a  estigmatizem  por  suas

negociações  com o  corpo.  A  interlocutora  narrou  momentos  em que  se  desligou da

situação durante o ato sexual. “Pensava em tudo, na novela, nos serviços de casa, menos

67 José Miguel, no livro ‘Devir Puta’, problematiza que o programa onde ocorre as trocas econômicas não é sexo, e que
o amor também permeia essas relações uma vez que a prostituta tem relações bem especificas com os maridos, que
difere da que tem com os clientes. Este argumento serve para desconstruir a naturalização que se tem a respeito da
prostituição como venda do corpo com finalidade no gozo do cliente. Entende as mulheres inseridas na prostituição
como atores  políticos  posicionados com trajetórias  particulares  e  compreensão  da corporificação.  A sexualidade  e
parentesco para essas mulheres são entendidas de forma bem especifica, os arranjos familiares são constituídos por uma
série de fatores, como a proposta teórica de Foucault sobre “os dispositivos de aliança de sexualidades”, corporifica-se
em esposa\ trabalhadora (prostituta). Este dispositivo de aliança permite a prostituta uma estrutura de sistema de regras
que permite o que é licito ou não, essas regras são estipuladas pelos maridos durante o programa e sua duração, um
controle que vai da vigilância à punição. 

68 No caso, o público e o privado não se apresentam como relação dual, é um universo relacional na qual a mulher 
transita pelos dois espaços e dialoga constantemente com as fronteiras do público e do privado.
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no  que  estava  acontecendo”.  Em  outra  ocasião,  ela  narrou  a  ocasião  em  que  se

interessou pelo cliente que apenas queria prolongar os momentos com ele, confessa que

se apaixonou e passou um tempo com ele. Ao estreitarem-se os laços de afeto ela já não

mais cobrava pelo programa.

Duas  situações  onde  Azaleia  dialoga  com  o  seu  corpo  entre  o  corpo  afeto  e

mercadoria. Parecem vivências distintas, mas que fazem parte da mesma realidade, do

mesmo cotidiano. Assim como a interlocutora aciona em dados momentos as identidades

de prostitutas e de indígena, ela também aciona as funcionalidades do corpo, assim como

uma identidade não exclui  a  outra a vivência  entre o corpo afeto e mercadoria,  pois

habitam no mesmo ser.

O corpo é o espaço social  no qual  estão incorporados elementos
socioculturais  que comunicam significados e simbologias do grupo
estudado.  Não  é  por  nada  que  muitas  vezes  ouvi  das  minhas
informantes que faziam sexo com os clientes e amor com os não-
clientes. Isso significa que para as prostitutas o corpo que está na
prostituição é um corpo que deve comunicar uma relação calcada no
corpo  mercadoria,  já  nas  relações  afetivas  esse  mesmo  corpo
comunicará sentimentos de afeto, de fidelidade e intimidade, valores
que compõem essas últimas. (PASINI, 2005, p.7).

Assim, as mulheres que se prostituem vivenciam em seus corpos a sexualidade,

trabalho,  violência,  as  redes  de  sociabilidade  e  dádiva.  A  prostituição  é  algo  mais

complexo do que se imagina, pertencente a um conjunto mais amplo de situações, a uma

teia  de  relações  que  envolvem  o  cotidiano  das  mulheres  inseridas  nessa  prática.

Compreendo na prostituição seus fluxos, suas fronteiras sociais, e sobretudo como se

constroem os corpos negociáveis e afetivos. Contudo, é nas fronteiras dos corpos que

ancoram o programa, sexo, amor, namoro, uma gama de possibilidades estabelecidas em

cada caso especifico.  O que possibilita essa multiplicidade é o poder de agência das

mulheres. 

Voltamos as narrativas de Azaleia,  a interlocutora aponta questões relativas ao

“cair na vida”69, diz que iniciou as atividades da prostituição com uma amiga da mesma

aldeia e que juntas viajaram muitas vezes rumo à Bayeux, João Pessoa e Cabedelo, entre

outras  cidades.  Entende  a  prostituição  como uma  atividade,  não  como trabalho,  e  o

programa como algo distintivo de “brincar”. O cair na vida, no caso, não denota categoria

estática ou mesmo algo nefasto na vida dessa mulher, apenas marca o tempo de ingresso

nas atividades do sexo. Precisamos desconstruir a prostituição como categoria estática,

69 O termo ‘cair na vida’ diversas vezes é acionado pelas interlocutoras para falar de suas entradas na prostituição.
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como algo nefasto, como uma pratica ruim para a mulher e boa para o homem que se

utiliza  dos  serviços  sexuais  prestados  pelas  mulheres.  Se  formos  por  essa  lógica

perderemos o sentido da agência, do empoderamento do corpo feminino na prostituição. 

A argumentação de Azaleia sobre a sua entrada na prostituição, permite relocar

este  assunto,  muitas  vezes  apagado  pelas  razões  econômicas,  tentarei  entender  as

razões simbólicas. Ao entrar para as atividades de prostituição, embora quisesse dinheiro

para se sustentar financeiramente, o que marcou sua entrada na prostituição foi a vontade

de se arrumar, de sair,  de passear.  Nos  primeiros momentos, o sentimento que tinha

quando se relacionava com os clientes era de pressa, vontade de que acabasse logo, aos

pouco ela foi se acostumando com a situação e se entregando a vivência nas economias

do  desejo,  nos  arranjos  sexuais.  Aos  17  anos  Azaleia  experimentou  seu  primeiro

programa,  desde  então  já  parou  de  exercer  a  prostituição  e  voltou  algumas  vezes.

Experimenta a prostituição com idas e vindas, de forma silenciosa, quase invisível, com

muito segredo sobre suas práticas no mercado do sexo. Assim como ela, muitas mulheres

acham no devir da prostituição oportunidades de melhorias de vida, a oportunidade de se

divertir, sociabilizar, “brincar”.

Quando pessoas se dedicam a atividade que preferem manter em
sigilo,  elas  não  põem seus  nomes em catálogos  ou em listas  de
associados de modo a tornar nossa tarefa mais fácil. Ao contrário, se
empenham para esconder o que fazem do conhecimento público, e
isto  oculta  o  que  fazem  também  de  nós.  Quando  estudamos  as
pessoas  e  as  organizações  envolvidas  em  tais  atividades
“desviantes” temos que conceber métodos novos, apropriados para o
segredo que nos confronta (BECKER, 1997, p. 13).

Hoje  Azaleia  não  viaja  mais  para  fora  da  região  para  se  prostituir,  mas  ainda

mantém em sigilo. Ela é uma exceção no que diz respeito a sair da aldeia para fazer

programa. Conta que os clientes com que se relaciona há muito tempo ligam para ela,

negociam e se encontram em beiras de rios, lagos, praias. Se alguém das redondezas a

vê saindo com algum cliente não vão saber que é programa, pois ela não fica em pistas,

bares,  nem  afins.  Aciono  novamente  a  categoria  meninas  danadas,  (que  marca

simbolicamente os corpos das mulheres que não se prostituem, mas mantém sexualidade

ativa) para mostrar que o que separa o corpo da mulher que se prostitui e da menina

danada é uma fronteira simbólica, borrada, fluída. Pois se alguém presenciar Azaleia com

algum homem suscitará que ela apenas está se divertindo, segundo ela.

Para que suas práticas na prostituição não sejam descobertas, ela toma alguns

cuidados,  não aceita  clientes  da região,  até porque eles  não a  procuram já  que não
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sabem que ela está inserida no mercado do sexo. Geralmente, Azaleia sai com homens

que já conhece,  e que pagam bem por suas horas. São clientes antigos, pescadores

oriundos de outras regiões e turistas.  Ela conta que tem um cliente que a pega pela

manhã e saem para passear de carro pelas praias e só fazem sexo em lugares desertos,

em pousadas e motéis, longe da aldeia. 

Quando ela está com algum cliente, fala para os pais que vai sair com as amigas e

dormir  na casa delas,  ou fazer algum trabalho da escola.  Tem preferência por ir  nas

praias de outras cidades como a Barra de Camaratuba e em último caso quando tem

muita pressa para chegar em casa sem levantar suspeita utiliza as margens do “Rio do

Gozo”, ou executa o programa dentro das matas e (ou) em praias.

O Rio do Gozo é bastante conhecido na região, é um espaço bastante frequentado

pelas meninas danadas e travestis. Certa vez em que estava na praia tomando sol com

as Travestis que se bronzeavam com biquíni fio dental e douravam os seus pelos, uma

delas recebeu uma ligação e disse que era um “bofe70” querendo encontrar com ela no rio

do Gozo. Visitei o Rio do Gozo algumas vezes, mas nunca presenciei ninguém transando,

apenas vi pessoas chegando e saindo.

A  prostituição  ocorre  nesse  espaço  fora  do  ambiente  de  bares,  cabarés,

cafetinagem e agenciamento. Se trata de uma prostituição praticada em rio, becos, matas.

Diferente das demais enunciadas ao longo deste trabalho onde a mulheres se mobilizam

entres cidades e exercem suas atividades em bares. Por esse viés a prostituição feminina

é  compreendida  como  pertencente  a  um  universo  amplo  com  laços  sociais,

representações, dinâmicas culturais, construções dos corpos sociais e de relações que

ultrapassam os limites do âmbito público e privado. É importante ressaltar que o trajeto

dessas mulheres até o prostituir-se ou mesmo a saída delas desse meio social acarreta

uma  ampla  gama  de  significados.  Contudo,  é  necessário  dialogar  com  temas  sobre

violências  de  gênero  e  pensar  o  significado  do  prostituir-se  para  essas  mulheres,  o

estigma sofrido por elas, os seus artifícios para se esquivar do preconceito e situações de

violência. Como elas entendem suas vidas, se pretendem sair da prostituição e o que

fazem durante esse trajeto. 

70 Nas práticas de lazer e sociabilidade os bofes – categoria pela qual as travestis se referem aos homens mais másculos
- exercem o papel de destaque, visto que as travestis encaram o sexo como lazer; é através dos jogos sexuais onde se
relaxa, como se tivessem tirado um peso de seus corpos. Estas práticas muitas vezes ocorrem em becos, praia e nos rios,
algumas entendem que estes espaços são os motéis da cidade, onde a circulação de travestis é comum. (GUERRA,
2014, p.3).
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O fazer-se mulher, indígena puta71, configuram processos complexos, experiências

trazidas à tona nas narrativas, memórias e vivências dessas mulheres. São experiências

no campo da prostituição e domicílio, a junção da vida privada e pública, e organização

de  suas  vidas  a  partir  dessas  categorias.  No  âmbito  da  prostituição  encontram-se

narrativas de surras, humilhações, prazeres, desejos, um universo composto contido nos

corpos,  nas  experiências,  na  sensibilidade  de  cada  uma.   Em  vários  momentos  da

pesquisa me deparei com o estigma e pré-conceito muito latente, mesmo em momentos

onde a prostituição aparece como forma de sustento dentro da  configuração familiar. É

uma  prática  recorrente  da  região  que  as  mulheres  abandonem  a  prostituição  para

constituírem família, porém no decorrer do tempo vêm as humilhações devido ao passado

das protagonistas. Algumas desenvolvem  mecanismos próprios para sair ou rebater o

estigma, outras deixam pesar.

Contudo, essas mulheres donas de seus corpos, donas de casa, empoderadas

desenvolvem estratégias de sair de situações de violência, com táticas de manter suas

atividades em sigilo transitam entre donas de casa, trabalhadoras, estudantes, mulheres,

jovens que trabalham com o mais íntimo do seu cotidiano e desfrutam de uma gama de

sensações, emoções, performance, prazer, deslocamentos. Parafraseando José Miguel

Olivar  (2013).  São  corpos  com  saberes  e  poderes  subjetivos  e  próprios,  vivência  e

trajetórias  que  propiciam  trânsito  pelo  terreno  do  sexo,  amor,  trabalho,  família  e

sociabilidade, mostrando onde o poder opera nos corpos “indóceis” (FOUCAULT, 2012),

dessas mulheres com sexualidades “avulsas” como alvo de violência situada no âmbito

da oferta como do consumo dos serviços sexuais (PISCITELLI, 2013).

2.3 Segredos, estratégias e vicissitudes do corpo multifacetado.

Sobre  a  temática  da  prostituição  é  importante  complexificar  e  refletir  sobre  as

várias modalidades, o exercício, situando-a de acordo com seu contexto histórico e social

e percebendo as dimensões de poder, os intercâmbios econômicos, as trocas afetivas,

sexuais, as mudanças e permanências e onde o parentesco se situa no âmbito do sexo

comercial.  Além disso, é um tema polêmico e contraditório em alguns aspectos; envolve

mobilidade, turismo, também sendo uma prática vista pela maioria apenas com o olhar

crítico, sem preocupação de entender a realidade da mulher que se prostitui.  No recorte

etnográfico  proposto,  a  prostituição  se  configura  com  características  próprias,  os

ambientes  apresentam-se distintos  e  as relações sociais  não se estabelecem apenas

71 O termo ‘Puta’ é utilizado pelas mulheres pesquisadas em alguns momentos, juntamente com o “vender as carnes”.
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dentro dos bares, são efetuados programas em praias, rios, matos, mas nunca em pistas,

postos de gasolinas e espaço que torne pública a imagem da mulher que se prostitui. A

dimensão do segredo seria, então, um distintivo? 

Simmel (1939), se refere a dimensão do segredo enquanto dissimulação de certas

realidades. O indivíduo tanto pode revelar a verdade sobre si,  como por dissimulação

pode esconder, pode enganar. Relações íntimas, segundo o autor, incluem ao mesmo

tempo  alternadamente  a  distância  e  intermissão.  O  conhecimento  recíproco  aparece

como condição positiva das relações sociais, porém, não é a única o modo como essas

relações  se  estabelecem,  pressupõe  na  realidade  uma  espécie  de  média  que  varia

imensamente entre o ocultar e o revelar.  O segredo da mulher que se prostitui sobre suas

práticas  no  mercado  do  sexo  não  pode  ser  considerado  como  mentira,  se  assim

falássemos soaria rude e em última análise, contraditório. Elas não mentem sobre suas

atividades na prostituição, apenas não revelam seus segredos, não o tornam público, não

compartilham de suas experiências no ganho do dinheiro com o corpo/sexo. Sobretudo,

quando não se tem necessidade da verdade vir à tona, logo, mentir com frequência leva a

romper-se uma situação social.

O segredo é uma ocultação voluntaria uma habituação ao silêncio e tem caráter

relacional e comunicacional no âmbito da sociologia, segundo Simmel, é uma das maiores

conquistas  da  humanidade  e  pode  ser  pensada  enquanto  elemento  organizador  nas

relações sociais. Portanto, o segredo composto é um jogo relacional entre a ocultação e a

revelação, é uma dinâmica composta por silêncios, revelações e vários mecanismos que

acarreta.  A  dimensão  do  segredo  perpassa  todo  o  social  implica  em  atitudes,  em

individualização,  em  confiança,  elementos  essenciais  para  se  constituir  redes  de

sociabilidade. No caso das protagonistas ajuda a constituir redes onde elas se ajudam

mutualmente, onde elas compactuam das mesmas inverdades. Essa relação gera um tipo

de código social conhecido e manipulado por elas, é uma relação de poder, onde por

diversas vezes o poder do silencio, o poder da revelação se encontra em suas mãos.

O segredo, para ele, não é da ordem do abuso; é indispensável ao
seu funcionamento. E não somente porque o impõe aos que sujeita
como,  também,  talvez  porque  lhes  é,  na  mesma  medida,
indispensável: aceitá-lo-iam, só se viesse nele um certo limite oposto
a  seus  desejos,  deixando  uma  parte  intacta  mesmo reduzida  da
liberdade? O poder, como um puro limite traçado à  liberdade, pelo
menos em nossa sociedade, é a forma geral de sua aceitabilidade.
(FOUCAULT,1998, p.96).
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O segredo social sobre as práticas de prostituição entre as indígenas Potiguara é

tão latente que a dificuldade em encontrar mulheres que se prostituíssem nas aldeias

aumentava a cada ida ao campo. Em vários momentos dei de cara com a negação, com o

segredo  que  pensei  ser  inexistente,  as  atividades  do  mercado  do  sexo  no  recorte

etnográfico proposto.  Após estabelecer interlocução e estreitar os laços de confiança com

uma das mulheres pesquisadas, ela consequentemente me levou as outras. Caso minha

relação com ela não tivesse se afinado com certeza minhas dificuldades de encontrar as

outras seria demasiada. Nesse caso o segredo também gera empoderamento por parte

das mulheres, elas se sentem seguras sobre suas atividades no comércio do corpo e

desenvolvem estratégias para seus segredos se manterem intactos.

Uma estratégia amplamente empregada pelo sujeito desacreditável é
manusear os riscos, dividindo o mundo em um grande grupo ao qual
ele não diz nada e um pequeno grupo ao qual ele diz tudo e sobre o
qual,  então,  ele  se  apoia;  ele  copta  para  exibir  sua  máscara
precisamente àqueles indivíduos que, em geral constituiriam o maior
perigo. No caso das relações próximas que ele já tinha na época em
que adquiriu o seu estigma, pode imediatamente “pôr a relação em
dia” por meio de uma calma conversa confidencial;  posteriormente
ele poderá ser rejeitado, mas conserva a postura de alguém que se
relaciona de maneira honrada. (GOFFMAN, 2012, p.106).

Quando as mulheres disseminam a informação de que vão viajar para trabalhar

como domésticas, babás, garçonetes a mentira aparece como um elemento integrador no

processo social.  Elas costumam viajar em parceria, às vezes em grupo, isso gera um

segredo em grupo, uma relação de comunidade que faz com que os laços sociais entre as

mesmas se tornem mais fortes, como se elas pertencessem a um grupo com interesse

em  comum,  com  finalidade  no  segredo.  Portanto,  o  segredo  nesse  aspecto,  não  se

apresenta  como  mentira  eticamente  negativa  constitui  um  universo  mais  amplo  de

significados,  faz  parte  de  uma rede onde as  mulheres  se  protegem,  compactuam da

mesma trajetória, dos mesmos motivos para o sigilo ser permanente. Nesse processo

devemos ter cuidado para não nos enganar com as palavras, uma vez que a terminologia

segredo no contexto de campo significa que devemos evitar que os outros descubram

coisas que não revelamos voluntariamente.

A  ausência  da  verdade  nessa  situação  serve  como  motor  para  resguardo  de

identidade de prostituta das mulheres em questão, limita o conhecimento de suas práticas

para outras pessoas,  cujo  as mesmas não têm o interesse de divulgar.  Ao manter  o

segredo essas mulheres evitam constrangimentos maiores, falatórios, estigmas. Assim, o
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segredo  é  uma  técnica  positiva  na  vida  delas.  Contudo,  na  forma  mais  refinada,  as

revelações não feitas recaem na condição de que o outro não saiba além do que se deve

saber sobre a vida delas. Esta condição é uma negociação constante no cotidiano das

mulheres inseridas na prostituição. Apenas elas têm o direito de escolher quem pode

compartilhar  do  seu  segredo,  quando se  sentem seguras para  revela-lo,  e  quando  o

ocultamento não perdura pode haver indiscrição por parte de quem descobriu, os limites

são rompidos e a sociabilidade social estará comprometida. Pois o infortúnio gerará mal

estar por parte das mulheres, vergonha e outros sentimentos individuais.

O  segredo  perpassa  às  múltiplas  situações  nessa  pesquisa,  demonstrando  o

caráter privado das relações de prostituição, gera diferentes práticas nas representações

das interlocutoras.  Suscitei esta categoria novamente pelo fato do cultivo do segredo ser

uma recorrência com que me deparo nos discursos das mulheres.  O que acontece caso

o segredo seja revelado na comunidade? Quais julgamentos morais que isso acarreta?

Segundo Rozeli  Porto  (2009)  na sua tese de doutorado à respeito  do  aborto  e  seus

segredos a autora afirma que o segredo 

Do  “caráter  privado”  do  segredo  à  sua  “publicização”,  ele  gera
diferentes  práticas  e  representações  dos/das  sujeitos/as  e
instituições envolvidos/as na pesquisa, as quais se transformam em
dilemas  e  controvérsias  normalmente  “omitidos”,  “postergados”,
“semirrevelados” ou “semirrealizados” por estes sujeitos,  sugerindo,
durante todo o tempo, esse cultivo ao segredo (PORTO, 2009, p. 22).

Dália aos 34 anos, chora ao falar do momento em que sua família descobriu seu

segredo.  Pertencente  a  uma família  que  trabalha  com agricultura  e  pesca,  onde  os

papéis de gênero são marcados, sobretudo no que diz respeito a divisão do trabalho.

Juntamente  com  sua  mãe  Dália  toma  a  frente  dos  serviços  domésticos,  tinham  a

responsabilidade de cuidar da casa, de fazer comida enquanto seus irmãos trabalham

no roçado para prover o sustento familiar. Justificou seu “cair na vida”, argumentou que

passou  necessidade  na  infância  e  por  diversas  vezes  se  alimentava  de  farinha  de

mandioca, papa de fruta pão, mandioca e produtos provenientes do roçado da família e

frutos  do mar  pescado por  seus irmãos.  Vale  salientar  que não quero  naturalizar  a

imagem da  prostituta  velada,  como  disse  anteriormente,  algumas prostitutas  iniciam

suas atividades nesse ramo por  necessidade econômica,  mas esse fato não é uma

regra. Quero apenas frisar o momento em que o segredo de Dália veio à tona.

 Segundo  Dália,  sua  entrada  para  a  prostituição  se  deu  por  necessidade

financeira,  mãe de um filho recém-nascido cujo pai  da criança não ajudava em seu
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sustento,  se  deparou  com  mais  problemas  ao  descobrir  que  a  sua  mãe  sofria  de

reumatismo  e  precisava  de  remédios  para  amenizar  as  dores  da  doença.  Dália  se

deparou com dois  problemas,  precisava suprir  as  necessidades de sua filha  recém-

nascida, e comprar remédios para a sua mãe. Enfim, precisava prover o sustento das

duas.  Era  necessário  dar  boa  alimentação,  comprar  remédios,  fraudas  e  para  isso

precisava ter dinheiro imediato, pois o leite da sua filha não podia esperar.

Explica que na época que se prostituía seus irmãos alcoólatras gastavam todo o

dinheiro ganho com a venda dos produtos do roçado e pescados com bebidas e farra e

lhe incumbiam a tarefa de alimentá-los o que gerava uma contradição.

Então  Dália  encontrou  no  mercado  do  sexo  oportunidade  para  resolver  seus

problemas atuais e começou a viajar para João Pessoa para se prostituir e conta que

muitas vezes se prostituiu perto do teatro Santa Rosa72 localizado no centro da capital. A

rotina de Dália se organizava em passar alguns dias em João Pessoa vendendo suas

carnes e voltar para a aldeia para dar dinheiro a sua mãe para comprar seu remédio e

alimentar sua filha, agora na responsabilidade de sua mãe. A primeira vez que Dália

usou o termo “vender as carnes me pareceu estranho pois nunca tinha ouvido, até ela

falar que é bem comum na região em que mora, não só ela como as amigas que estão

inseridas  na  prostituição  usam  este  termo  com  frequência  para  fazer  referência  a

prostituição.

Certo dia quando senta à mesa com sua mãe para fazer a refeição ela começa a

chorar e fala; “não acredito que estou comendo porque minha filha está vendendo suas

carnes”. Então o segredo de Dália não estava mais garantido, assim como sua mãe

descobriu seus irmãos também descobriram. Esse momento foi um divisor de águas em

sua vida, foi um estado liminar onde ela saiu da categoria mãe que trabalha fora para

sustentar  a  filha  para  prostituta,  segundo  seus  irmãos  que  a  humilhavam

constantemente e a submetiam às violências físicas e simbólicas constantemente devido

a  suas  atividades  no  mercado  do  sexo.  O  segredo  ao  ser  revelado  pode  gerar

consequências como fofocas, violências verbais, psicológicas e, no caso de Dália, até

mesmo físicas. O fracasso da manipulação da verdade para ela revelou um segredo

camuflado e gerou grande desgaste emocional. 

72 O teatro Santa Roza inaugurado em 3 de Novembro de 1889 localiza-se no centro da capital, nas proximidades da
rodoviária da cidade, fica em frente a uma praça conhecida popularmente como praça da gala devido a frequência de
prostitutas no lugar. Alguns momentos em que Rosa ia á João pessoa se prostituir chegou a dormir nesta praça coberta
com papelão. Durante nossa conversa ela contou que sofreu algumas humilhações no espaço, como o dia em que estava
dormindo e alguns transeuntes a chutaram.
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Segundo Simmel (1939), uma das formas mais negativas em relação ao segredo

é a invasão, o descobrimento forçado, sem autorização. Quem invade o segredo alheio,

não faz boa ideia do outro, na verdade mostra falta de respeito. 

Em geral os homens acreditam que sabem de tudo o que, sem aplicação de
meios extemos e ilegais, através da pura observação e reflexão psicológica,
e  possível  afirmar.  No  Entanto,  a  indiscrição  assim  exercida  pode  ser
igualmente violenta e moralmente tão injustificável, quanto ouvir atrás das
portas  ou  violar  a  correspondência  alheia.  Para  pessoas  de  maior
sensibilidade  e  poder  de  percepção,  os  homens  se  traem  e  aos  seus
pensamentos e traços mais íntimos, não só apesar dos esforços por não
fazê-lo,  mas  justamente  por  tentar  ocultar-se  com  tanta  ansiedade.
(MALDONATO, 2009, p.230 - grifos da autora).

Ao  contrário  do  julgamento  de  seus  irmãos,  acredito,  assim  como  Claudia

Fonseca (1996), que a atividade da prostituição não é uma atividade abjeta. E não só

exercida por mulheres de baixo nível econômico e de origem humilde ou mesmo sem

escolaridade.  A autora argumenta que durante suas pesquisas não se deparou com

situações em que mulheres tivessem empregos ligados à sua realização pessoal. Ao

contrário, suas ocupações estavam dependentes de suas trajetórias de ser esposas e

mães. (FONSECA, 1996).

Dália encontrou na prostituição estratégias de sobrevivência,  não foi  passiva a

sua  prática  no  comércio  do  corpo  e  mostrou  como  a  categoria  de  prostituição  é

transitória, embora em muitos momentos de sua fala pareça estar submetida, sem poder

de  agência,  em diversos  contextos  ela  mostrou-se  empoderada,  sobretudo,  quando

desenvolvia estratégias para seu segredo não vir à tona. O seu constante “organizar-se”

na prostituição também aparece como um fator da agência. O organizar-se consiste em

construir seu cotidiano diário para exercer as atividades da prostituição, por exemplo, o

tempo dedicado diariamente às  práticas  no comércio  do corpo,  como estabelece os

acordos com os clientes ou nas casas73 onde fica, o que ela faz durante o programa, o

que permite que o cliente faça, se beija na boca, se faz sexo oral ou anal.

Hoje Dália se dedica a atividades artesanais, mas depende do período de veraneio

para melhores vendas. Argumenta que os espaços geográficos e sociais não oferecem as

condições de sustento para pessoas do gênero feminino devido a renda do local  ser

baseada na pesca, na agricultura e em atividades desenvolvidas pelo gênero masculino.

As  tarefas  em questão  são  especializadas  dentro  da  comunidade,  dificilmente  se  vê

73 Em sua trajetória por João Pessoa para se prostituir Rosa utilizava quartos de uma casa de prostituição perto do
teatro Santa Rosa, ela pagava a dona do estabelecimento a hora/programa pela utilização do quarto. 
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mulheres transgredindo e assumindo os  papéis tidos como masculinos, elas se retraem

ao espaço doméstico.  Explicou que o fato de estar velha e de seu corpo não servir mais

para a prostituição a fizeram se retrair ao ambiente  doméstico e tirar parte do sustento

familiar do artesanato e trabalhos como cozinheira em bares, restaurantes e pousada da

região. Não é um trabalho com renda fixa, assim como a prostituição não era, mas sente-

se cansada, com o corpo cansado para o exercício da prostituição.

 O corpo da “prostituta aposentada” é também um “corpo cansado”,
como de  outros  trabalhadores  (...)  A  imagem  da  prostituta  e  dos
corpos na prostituição adulta é também relacionada às categorias de
representações  do  mundo  do  trabalho.  Nela,  inscrevem-se  ideias
sobre o  corpo na ativa e o corpo cansado pelo tempo de atividade,
sobre a “prostituta aposentada” e sobre os segredos de um sucesso
profissional.  São  expressões  emblemáticas  da  vida  de  outros
trabalhadores  e  cujo  os  sentidos  positivam  a  normatização  e
percurso da mulher adulta na prostituição. (MORAES, 2014, p. 128). 

Portanto,  ao lidar com o segredo as mulheres experimentam representações de suas

realidades (GOFFMAN, 2011) experimentam os múltiplos papéis (VELHO, 2013).

O termo representação é polissêmico, possui longa tradição e uso.
Em geral,  indica  um “algo”  que  se  insere  entre  um sujeito  e  um
objeto;  e  traduz  a  dualidade  básica  da  existência  humana.  São
imagens,  palavras,  símbolos,  ações  e  expressões,  enfim,
decorrentes das atividades e interações humanas – o ser no mundo
que  se  faz  no  tempo.  Assim,  utilizada  como expressão  vaga  por
diferentes  correntes   de  pensamento,  a representação em seus
múltiplos usos torna a coexistência possível (e mesmo impossível),
de acordo com o contexto histórico. (ARRUDA; CARVALHO, 2008,
p.448)

Neste sentido as representações sociais como parte de um ritual de interação face

to face (GOFFMAN, 2012) faz parte de uma mediação entre o sujeito e o mundo que ele

interage,  que  ao  mesmo  tempo  descobre  e  constrói  (JOVCHEVICHTH,  1994,  p.70).

Consequentemente o direito de se guardar segredo é de certo modo acatado pela outra

pessoa,  pois  se  ela  não  respeitar  o  direito  voluntário  de  guardar  segredo  atacará  a

plenitude do segredo. Portanto, para o segredo se perpetuar é necessário que no jogo de

interação, no contato  face to face haja respeito com a particularidade do outro e não

provocação ou intenção de descoberta. A intenção de ocultar, no entanto, terá que ser

maior que a intenção da descoberta. 

O segredo possibilita que surjam mundos, várias identidades, múltiplos papéis. No

caso  de  Dália,  ao  manter  oculto  suas  atividades  na  prostituição  ela  cria  um mundo

paralelo à sua realidade onde ela é uma indígena que sai de sua aldeia para trabalhar
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como babá ou empregada doméstica74na capital paraibana. O ocultamento é uma dadiva

na sua vida pois oferece um campo de possibilidades por assim dizer, ao passo que a

descoberta modifica as relações que a mesma  trabalhou tanto para construir.  Quando

revelado o segredo Dália já não pode mais se locomover entre o campo e a cidade com

segurança,  pois  uma vez que suas atividades no comércio  do corpo vêm à tona ela

carrega consigo o estigma. 

Podem-se considerar agora algumas das técnicas usuais utilizadas
por  aquele  que  tem  um  defeito  secreto,  a  fim  de  manipular  a
informação crucial sobre si. É óbvio que algumas das estratégias é
esconder ou eliminar signos que se tornem símbolos de estigma. A
mudança de nome é um exemplo conhecido (GOFFMAN, 2012, p.
103).

A  descoberta  de  sua  realidade  na  prostituição  foi  o  motor  para  sua  saída  do

mercado do sexo, pois para Rosa continuar exercendo as atividades precisava sair da

aldeia com tranquilidade, ter a certeza que na sua volta não ia dar de cara com falatórios,

com os olhares julgadores de sua família,  de seus amigos.  Sobretudo,  o  segredo no

contexto etnográfico é um distintivo, é uma relação onde as mulheres tiram vantagem e

faz com que a separação da vida privada e vida pública ocorra sem por menores. Dá

invisibilidade no que diz respeito  às suas práticas no mercado do sexo,  elas passam

despercebidas sob as máscaras que elas mantem cada vez mais adequadas a dada

situação.   A  dimensão  das  vantagens  do  segredo  são  bem  maiores  do  que  estou

expondo, mas penso que o importante é frisar esse elemento como pertencente a um

campo de relações  reciprocaras  onde  a  função  e  importância  levanta  questões,  tece

realidades.

Contudo, o segredo em si no contexto etnográfico é atribuído a moral, ao pudor,

as relações de gênero, aos papéis sexuais, a sexualidade, e quando revelado possui

sentido negativo, expõe, pune, entre outras coisas constrange. A conduta secreta possui

vários  valores  e  precisa  de  consciência  para  a  manutenção.  Tem  em  si  um  valor

inestimável  para  quem  silencia,  para  quem  faz  o  permanecer  oculto.   Quando

descoberto adquire um sentido tão peculiar que o torna humilhante. Esse aspecto de

humilhação é bem recorrente nas vozes situadas das mulheres pesquisadas. Quando

elas se mobilizam para outros estados a fim de resguardarem suas atividades sexuais,

74 Embora  o termo empregada  doméstica  não  seja politicamente  correto  uso com frequência  porque faz  parte  da
linguagem local. 
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entre outros fenômenos fogem da possibilidade de exposição da dimensão do secreto

perder seu poder.

Os mistérios e segredos circulam as relações de prostituição, uma relação intensa

e por não dizer constante entre o esconder e o mostrar, entre o ambiente privado e o

público, um ambiente tensionado entre revelação e ocultação. Me questiono sobre o que

as  mulheres  sentem  ao  fazer  manutenção  de  seus  segredos  e  o  mesmo  quando

revelados. Penso que o sentimento de poder da situação passa a ser mais concentrado,

oscilando,  proporcionando sensações,  um poder  capaz de proporcionar  mudanças e

surpresas, capaz de causar alegrias e tristezas, envolto em possibilidades, na tentação

entre a revelação e o ocultamento. 

Viver no risco que suas práticas na prostituição sejam descobertas, no entanto

(com exceção de Dália) não é fator primordial para a saída das mulheres na prostituição,

esse aspecto sempre apareceu em suas falas como campo de possibilidades, de se

reinventar,  de se fazer mulher, prostituta, indígenas. O segredo em sim é envolto de

possibilidades que levanta uma barreira  que pode ser  rompida a qualquer  momento

cabendo as mulheres em questão a capacidade de guarda-lo, de significa-lo, de realiza-

lo com resistência e persistência.

Em relação a dimensão do segredo vale salientar que tanto na Baía da Traição

quanto nas aldeias Potiguara a prostituição se apresenta com uma discrição que a torna

quase invisível, é um tipo de código social entendido só pelo nativo, ou por quem ele

quer que entenda, sendo necessário procurar interpretar os significados nos ditos e não

ditos pelas mulheres. Como se organiza as interações conversacionais, as situações de

fala em cada contexto específico (BRIGGS, 1983). 

Relocando a análise para o contexto etnográfico da cidade de Mamanguape nota-

se  que  as  atividades  associadas  a  prostituição  são  distintas  em relação  a  Baía  da

Traição  e  aldeias  Potiguara.  Na  cidade  de  Mamanguape  as  mulheres  desenvolvem

métodos de chamar a atenção da clientela,  fazendo passeios em grupo pela cidade

como  forma  de  mostrar  que  estão  se  prostituindo  na  região.  Em  momentos  que

presenciei,  indo  juntamente  com  as  mulheres  passear  na  cidade,  via  as  próprias

anunciando suas chegadas no bar, alegando que o cliente tem que saber que elas estão

“nas áreas”, para poder ir à sua procura enquanto que na Baía da Traição e aldeias

Potiguara  as  atividades  são  mais  reservadas,  tem um interesse  prático  apoiado  na

capacidade de resistir  mais tempo as tensões do segredo. Esse sentido caracterizou
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como disse anteriormente a dificuldade de entrada em campo na Baía da Traição e

aldeias  Potiguara.  No  entanto,  desenvolvi  métodos  para  me  inserir  em campo  sem

causar maiores transtornos para as pesquisadas, sem ameaçar seus segredos. 

Nas idas a campo optei por ir de moto- taxi devido a região não ter transporte

público,  porque a estrutura da cidade e aldeias não comporta. Utilizei  essa forma de

transporte por diversas vezes durante o mapeamento de campo porque precisava de

alguém que me situasse na região e pedi para que os moto-taxistas me mostrassem a

casa das lideranças das aldeias, onde ocorrem as festas, as cerimônias religiosas como

igrejas e toré, bares, espaços de sociabilidade, lazer e etc. 

Essa escolha me gerou uma série de problemas. O sinal do celular não pegava

dentro das aldeias, logo tinha que marcar um horário com o moto- taxista para ele ir me

buscar,  em outro caso ele  esperaria.  Teve um momento em que o moto-  taxista  se

ofereceu para esperar e aceitei já que para ele não tinha problema, o problema estava

para a interlocutora e eu que não conseguimos conversar porque o moto taxista ficava

sempre por perto, tentando escutar a conversa. Ao perceber isso não conversamos nada

relacionado à pesquisa para que ele não pudesse identificar seu segredo, pois quando

ela  aceitou conversar  comigo estabelecemos um acordo da identidade dela não ser

revelada no trabalho e muito menos para os moradores da região. Devido a este acordo

eu diria os indivíduos que perguntassem sobre a pesquisa que eu estava trabalhando

com gênero, família e por isso conversava apenas com as mulheres das aldeias para

que não levantasse suspeita sobre o verdadeiro tema da pesquisa. Para as mulheres

que  se  prostituem  e  donos  de  estabelecimentos  que  elas  utilizam  para  exercer  as

funções da prostituição eu dizia o verdadeiro tema da pesquisa.

 Em  outro  momento  marquei  com  outro  moto-taxista  um  horário  para  ele  me

buscar em uma aldeia, quando ele chegou estávamos no ápice da conversa e tivemos

que interromper para eu ir embora, tentei fazer com que ele esperasse alguns minutos,

mas assim como o outro ele ficava nas proximidades e tínhamos medo dele conseguir

escutar. Essa fronteira entre o segredo e a descoberta causou muita tensão e indagação

durante  o  período  de  campo,  me  fez  pensar  em  estratégias  de  investigação,  em

possibilidades. Depois desses acontecimentos comecei a ir para as aldeias de manhã e

pedir para o moto-taxista vir me buscar no fim da tarde, assim não teria risco dele chegar

em momento improprio. Como nem sempre as meninas residiam na mesma aldeia, não

tinha a possibilidade de conversar com uma e seguir para outra aldeia a pé, até porque
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as  interlocuções  dependem,  sobretudo,  do  tempo  disponível  que  elas  têm  para

conversar, para dedicar a pesquisa. Então, eu aproveitava o tempo de espera para fazer

a manutenção do diário de campo, assim a possibilidade de esquecimento diminuía, a

memória ainda estava fresca.

 Em outro momento comecei a ir a campo de bicicleta, me perdia algumas vezes

pois nas aldeias não tem nome de rua, muito menos número de casas. Com o tempo fui

percebendo  as  nuanças  do  espaço  geográfico  e  voltando  meu  olhar  para  analisar  a

especificidade  do  lugar.  Comecei  a  perceber,  por  exemplo,  a  estrutura  da  casa  dos

caciques sempre em formato de oca, como era organizada a aldeia e desde então não me

perdi mais.

O segredo também aparece relativo a frequência grande na abertura e fechamento

de bares com funcionalidade de prostituição nas aldeias e na cidade da Baía da Traição.

A mobilidade que caracteriza as relações da prostituição é muito marcada neste contexto,

e  aparece  também  em  relação  ao  espaço  físico,  uma  vez  que  não  são  apenas  as

mulheres que se mobilizam, cabarés são fechados e abertos com frequência devido a

uma  série  de  fatores  e  acordos  com  a  FUNAI  (fundo  nacional  do  Índio).  Em  dado

momento da pesquisa consegui constatar dentro de uma aldeia a presença de um bar

com funcionalidades de prostituição, devido a alguns impecílios da pesquisa cheguei um

dia após o fechamento do bar e fui informada que o bar funcionou durante quase um mês

sob a coordenação de um homem e que por questionamentos das mulheres da aldeia em

questão o bar teve que ser fechado. 

Segundo um informante parente da liderança da aldeia, o bar foi fechado porque as

mulheres dos frequentadores pressionaram o cacique para que ele tomasse providencias

quanto ao assunto, pois a reputação delas estava em jogo. Alegaram que seus maridos,

em conversas enquanto ingerem bebidas alcoólicas em bares, contam para os amigos de

suas aventuras sexuais com as prostitutas e isso termina por abalar a conjuntura familiar. 

É  perceptível  o  universo  relacional  de  gênero  presente  na  organização  dos

Potiguara,  a conjuntura familiar  segundo os interlocutores mudou muito  esses últimos

anos, hoje em dia as mulheres estudam fora da aldeia, trabalham. Algumas mulheres

tomam as rédeas do sustento da casa. No entanto ainda cuidam das suas respectivas

casa, filhos e afazeres domésticos. Segundo o interlocutor essa situação envergonha as

esposas diante da comunidade. São estratégias usadas pelas mulheres da comunidade

como forma de legitimar seus espaços sociais e pertencimento a família extensa.  Não
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conversei com as mulheres pois quando cheguei ao local o bar já havia fechado, mas

pelas informações que obtive com a vizinhança do bar a organização para fechar o bar

partiu das esposas moradoras da aldeia em que o bar funcionava juntamente com as

mulheres que fazem parte do movimento de mulheres Potiguara.

 O informante argumentou também, que a mulheres geralmente não xingam e nem

brigam com as prostitutas e que nunca presenciou discussões por  consequência dos

respectivos maridos manter relações sexuais com as mulheres do bar, o que não condiz

com a realidade, já que as prostitutas são rechaçadas e estigmatizadas. Alega também,

que já presenciou cenas em que as esposas buscavam seus respectivos maridos em

bares que abrigavam atividades de prostituição, ou mesmo que as mulheres preferem não

saber do ocorrido e por isso optam e constroem estratégias para manter os cabarés fora

das cercas que demarcam as aldeias,  mas essas estratégias  nem sempre coíbem a

procura por sexo pago pelos maridos das referidas, eles saem de suas aldeias e vão a

busca de oportunidades de satisfação no mercado do sexo de regiões próximas como

Baía da Traição, Mamanguape, Rio Tinto. 

 No período em que o bar esteve aberto, eu morava na região devido a pesquisa,

mas o segredo social e dispositivos de controle em relação a prática da prostituição é tão

marcado que quando finalmente consegui saber a localidade o bar foi fechado. O segredo

pode estar relacionado ao pertencimento nas atividades da prostituição, no contexto em

que a mulher que se prostitui é vista como alguém inserida nessa atividade ou mesmo o

agente o segredo pode desaparecer. Porém com referência nas aldeias o segredo não é

passado para mulheres que não estão inseridas nas atividades da prostituição. 
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CAPÍTULO 3

Me llaman siempre, y a cualquier hora
Me llaman guapa siempre a deshora

Me llaman puta, también princesa
Me llamancalle, es mi nobleza

Me llamancalle, callesufrida, 
                                                                 calle perdida de tanto amar

(Mano Chao).

3.1. As dádivas na prostituição, as trocas econômicas e simbólicas

O mercado da prostituição75 se constitui como um circuito dentro de uma economia

mais ampla a que se convencionou chamar de mercado do sexo. Enquanto o mercado do

sexo envolve uma ampla gama de serviços, produtos e atividades vinculadas ao sexo de

modo geral, o mercado da prostituição relaciona-se com as demandas de oferta e procura

sexuais e desejos diversos de pessoas em busca de serviços sexuais no mercado do

sexo. Essa dinâmica envolve a produção de inúmeros significados. É uma atividade em

que os corpos são usados como mercadoria e a sexualidade como atividade econômica

legítima,  um  meio  relativamente  autônomo  de  se  sustentar  financeiramente.  Nesse

contexto de práticas o sexo é negociado juntamente com o corpo, prazer e erotismo. 

Ao entrecruzar os campos dos estudos de gênero e da prostituição é importante

perceber as questões que envolvem e diferenciam a prostituição como o trabalho sexual

feminino  e  masculino  (PERLONGHER,  1986).  Em outros  aspectos,  o  trabalho sexual

feminino é socialmente mais condenável do que o masculino. A prostituição não pode ser

pensada  apenas  como  atividade  iniciada  e  pertencente  a  partir  da  urbanização  e

modernização das cidades.  Ela abarca rearranjos que podem ser percebidos no fluxo

entre paisagens urbana e rural.

A  segregação  espacial  da  prostituição  se  define  através  de  múltiplos
processos segregatórios que se combinam, se articulam, se entrecortam, e
assumem  características  singulares  em  função  dos  contextos  políticos,
sociais, econômicos e culturais (FELDMAN, 1989, p.56).

75 A atividade da prostituição não é criminalizada, nem regulamentada no Brasil. Há projetos tramitando no Senado
Federal direcionados à regulamentação da prostituição com fins de estabelecer vínculos empregatícios que possam dar
respaldos institucionais à prostituição.
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Há  diferenças  observáveis  ao  longo  do  tempo  na  nomenclatura  das  trocas

econômico-sexuais que são resultado de incorporação de discursos e posicionamentos,

do entrecruzamento do ambiente doméstico e “profissional.” Esse fator lança um desafio:

como  classificar  as  relações  encontradas  em  campo?  Como  demarcar  os  limites  e

fronteiras no processo social em que a prostituição se constitui? 

No contexto etnográfico aqui estudado, a atividade da prostituição aparece como

categoria relacionada às imagens de gênero e de sexo que atravessam as cidades e o

meio rural. Contudo, a prostituição não se apresenta apenas como atividade das cidades

de grande escala, dos grandes centros urbanos. É uma atividade que nas negociações

realizadas por mulheres com seus corpos e trocam serviços sexuais por dinheiro vai além

das relações estritamente econômicas. Nesse aspecto a prostituição feminina é entendida

para além da racionalidade econômica, como sugerem Olivar (2010) e Tedesco (2008). 

“É uma atividade cuja intimidade é proveniente de relações, sociabilidades
que derivam de trocas entre sujeitos. (...) As relações da prostituição são
constituídas  a  partir  de  múltiplas  relações  e  contextos  nos  quais  as
mulheres estão inseridas como maternidade,  relações afetivas,  estudos,
trabalhos, lazer, sem isso debilitar ou degenerar sua condição de mulher”
(SGANZELLA, 2014, p. 389). 

Torna-se preciso então atentar para as complexidades de arranjos e contextos nos quais

a  prostituição  e  as  pessoas  que  nela  estão  inseridos  atuam.  Retomamos  assim  a

consideração de José Miguel Nieto Olivar a respeito das transformações que constituíram

não  apenas  o  campo  da  prostituição,  mas  também  o  próprio  campo  de  estudos  da

prostituição  como  uma  forma  de  refletir  sobre  processos  intensos  de  negociação,

adequação e rearranjos.

As  transformações  e  os  rearranjos  desses  últimos  trinta  anos  na
prostituição não podem ser lidos meramente desde a prostituição como um
campo  autônomo  (intracampo),  nem  só  a  partir  da  urbanização  e  da
modernização  da  cidade.  Tais  transformações  obedecem  também  à
reconfiguração geral das imagens de gênero e dos sexos na cidade, assim
como a das economias eróticas, produtivas, familiares, sociais e políticas.
Esses  diversos  planos  antropológicos  e  suas  interseções  são
constantemente corporificados/ criados/ performatizados, de maneiras não
homogêneas (OLIVAR, 2013, p.222).

 Nesse viés as relações de prostituição na cidade da Baía da Traição e aldeias

Potiguara apresentam-se marcada por especificidades, algumas das quais já tratadas e

outras sobre as quais esse capítulo se deterá.

Os  indígenas  Potiguara  se  configuram  como  um  grupo  étnico  produto  de  um

processo histórico, sociocultural e político com especificidades partilhadas também com
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outros grupos étnicos da região Nordeste do Brasil. Entendidos desde uma perspectiva

processual e dinâmica, a identidade étnica desse grupo está imersa em um processo de

mobilidade e intensas negociações com a sociedade envolvente: outros grupos indígenas,

o Estado em diversas instâncias, o mercado e a indústria, os não-indígenas. Esse é um

processo caracterizado ainda por uma mobilidade e movimentos de territorialização de

novos espaços,  por  vezes longe de casa,  e de disputas pelos espaços de ocupação

tradicional. Relembrando Fredrik Barth em seu clássico estudo sobre os grupos étnicos e

suas fronteiras, é preciso considerar os movimentos de canalização do fluxo cultural que

produzem diferenças e fronteiras (BARTH, 2000 [1969]). Ainda de acordo com o autor a

identidade  étnica  aparece  em  meio  a  escolhas,  tensões  e  disputas  intrínsecas  ao

processo  de  construção  identitárias.  A  despeito  ainda  desse  processo  no  contexto

etnográfico abordado aqui, acompanhamos Martinho Tota no sentido de entender que:

Em meio a esse processo dinâmico, as distinções de categorias étnicas
se  inscrevem  num  quadro  de  mobilidade,  contato  e  informação.  A
despeito de sua fluidez e dinamicidade, as diferenças intergrupais, longe
de  serem  apagadas,  são  criativa  e  politicamente  construídas  e
performadas  no  vestuário,  na  língua,  na  moradia,  nos  padrões  de
moralidade  pelos  quais  as  ações  são  julgadas.  Nesse  sentido,  “as
categorias étnicas fornecem um cadinho organizacional  dentro do qual
podem  ser  colocados  conteúdos  de  formas  e  dimensões  várias  em
diferentes  sistemas  socioculturais.  Tais  categorias  podem  ter  grande
importância  para  o  comportamento  e  permear  toda  a  vida  social  dos
sujeitos,  mas  também  podem  ser  relevantes  apenas  para  setores
limitados de atividade”. (TOTA, 2012, p.340).

Contudo, o pluralismo cultural no qual os Potiguara estão imersos faz parte de um

fenômeno situacional e dinâmico onde as unidades culturais são organizadas e definidas

internamente, que todavia não exclui a possibilidade de relações externas ao grupo. Há

contatos entre os indígenas e os moradores das cidades vizinhas como Rio Tinto e

Mamanguape muito constante. Alguns jovens e adultos saem todos dos dias de  suas

residências para estudar  fora das delimitações das aldeias,  nas cidades vizinhas ou

mesmo na capital paraibana. A implantação do campus IV da Universidade Federal da

Paraíba na cidade de Rio Tinto possibilitou a alguns Potiguara a oportunidade de cursar

o ensino superior. Algumas mulheres saem das aldeias para vender produtos do roçado

na feira de Mamanguape. Indígenas se locomovem diariamente para trabalhar na capital

paraibana, nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape. Esses exemplos mostram como o

contato entre indígenas e não-indígenas é constante na região, como as fronteiras são

atravessadas e confirmam os modos pelos quais “o contato interétnico” aparece como

elemento constitutivo da identidade do grupo.
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Esses mesmos percursos são feitos no sentido cidade/ aldeia uma vez que a Baía

da Traição é muito frequentada por pessoas de outros estados e municípios vizinhos.

Em dias festivos ou períodos durante o verão o número elevado de pessoas na cidade

se eleva consideravelmente e é fácil  achar veranistas e turistas circulando dentro do

perímetro de delimitação das aldeias. Ao conversar com o chefe do posto da FUNAI

localizado na aldeia do Forte o mesmo informou que só é permitido a trajeto de não

indígenas mediante autorização dos caciques juntamente com a sua autorização. Porém

no período como o carnaval controlar a entrada e saída de pessoas é bem difícil devido

o fluxo de pessoas na região ser contínuo e intenso. No carnaval de 2014, por exemplo

onde o número contabilizado de pessoas na Baía da Traição chegou à 5.000. As aldeias

do Forte e Acajutibiró por serem as mais próximas à Baía da Traição recebem o maior

número de visitantes devido a facilidade de ser encontrada. As demais, sobretudo, as

mais distantes da Baía da Traição recebem menor quantidade de turistas.

A  identidade  étnica  é  construída  na  interação,  não  são  essenciais  e  sim

situacionais; ela é parte de “interesses políticos”, segundo Aronson (1976), configurando

assim uma modalidade de uso político da “diferença.” É um tipo particular de valor social,

lógica de pertencimento, de ideologia que faz parte de uma arena sociopolítica. Assim,

as  diferenças,  sejam  elas  étnicas  ou  não,  se  articulam  a  uma  série  de  situações

conflitantes ou não. Abner Cohen (1974) argumenta que a etnicidade é fruto de uma

construção relacional, presente numa arena conflitante, na divisão de trabalho e intensa

luta  política  dentro  de  um  Estado  nação.   A  etnicidade  é  um  processo  histórico

determinada por diversos fatores e traduzida por narrativas e vivenciais, segundo João

Pacheco de Oliveira, (2004, p.32-33). Nesse aspecto, o autor entende que a atualização

histórica da identidade étnica não anula o sentimento de  origem e pode até mesmo

reforçá-lo. É da ordem simbólica, coletiva, política e emocional.

Os  Potiguara  estão  inseridos  em  um  contexto  mais  amplo  constituído  pelos

diversos grupos indígenas existentes e ocupantes da região nordeste. Estes grupos por

sua  vez  a  partir  de  pressões  e  disputas  políticas  estão  ligados  entre  si

contemporaneamente através de lutas pelo reconhecimento de direitos, em especial de

direitos  territoriais.  A  construção  de  alianças,  todavia,  não  anula  um processo  mais

intrínseco e constante de produção de diferenças e fronteiras acionadas através de um

uso situacional e contrastivo da identidade étnica. As fronteiras entre um grupo e outro

nesse contexto através de sinais diacríticos como por exemplo a prática do Toré, ritual

sagrado que demarca a indianidade dos índios do Nordeste.
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Até o final  do século XIX os índios do Nordeste  não eram reconhecidos pelo

Estado-Nação  como  grupos  indígenas  e  sim  como  remanescente  ou  descendentes.

Eram vistos como parte de um processo de miscigenação, tidos como “misturados” pois

não utilizavam mais línguas e hábitos passíveis de serem interpretados, pelo Estado,

como “indígenas”. Segundo  João Pacheco de Oliveira essa qualificação demonstra o

caráter negativo e as estratégias de desqualificação dos índios do Nordeste quando se

contrapõe com os índios puros do passado (OLIVEIRA, 2004, p, 26).  Ainda segundo o

autor a partir de 1930 iniciam-se as reivindicações de existência indígena e pedido de

proteção estatal, um processo mais intenso pelo qual os indígenas tentavam se afirmar

enquanto grupo étnico. Esse fenômeno se insere dentro de um contexto político pela

demanda de terras.

Os Potiguara na Paraíba passaram por um processo de assimilação à cultura da

sociedade regional. Durante longo período se afirmaram como caboclos e sertanejos e

posteriormente durante o processo de retomada e demarcação de terras retornaram a

acionar a identidade indígena. Segundo Palitot (2005, p. 4-9), no período que antecedeu

as  demarcações  das  diferenças  e  reinvindicações  de  terra,  muitos  potiguaras

“escamoteavam” sua identidade através do acionamento de outros qualificativos, como

“caboclo” como constatado por João Pacheco de Oliveira (2010, p.34, n.10) em análise

dos censos de 1872 e 1890 que demonstraam classificações como mestiços e caboclo.

A etnicidade foi um fator primordial para a organização do grupo em busca de direitos

políticos,  em especial  da retomada das suas terras que estavam sob a custodia de

usineiros e da família Lundgren. Logo, a necessidade de território foi o primeiro passo

para a consolidação da identidade étnica dos Potiguara. 

Oliveira em “A viagem da volta” argumenta sobre o ressurgimento dos povos tidos

como  extintos.  Segundo  o  autor  é  necessário  entender  o  caráter  político  desse

fenômeno e compreender que faz parte de embates e negociações. Nesse aspecto entra

a  questão  do  processo  de  territorialização  como  parte  de  um  movimento  de

reorganização social, manutenção da identidade diferenciada e inserção de mecanismos

políticos. Os índios do Nordeste segundo João Pacheco passam por dois processos de

territorialização. A ocupação plena do território vai se constituindo assim no curso das

disputas através de sucessivas conquistas de parcelas de terras que segundo Estêvão

Palitot  (2005;  2008)  e  Azevedo  (1986)  tomam  um  lugar  central  no  processo  de

conformação da identidade étnica dos Potiguara:
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Estes tiveram de acionar discursos demarcando sua diferença em relação
aos  demais  atores  com os  quais  tinham  de  conviver  na  região  onde
viviam  e  atualizar  o  passado  de  dominação  e  resistência  por  eles
experienciado (AZEVEDO, 1986, p. 41-42).

A luta pela terra fez ressurgir a emergência étnica, fazendo com que os indígenas

acionassem  velhas  memórias  oprimidas  pelo  contexto  em  que  estavam  inseridos

durante séculos de repressão. Acoplada a luta por território estão as reinvindicações por

acesso  à  saúde,  educação  fontes  de  renda,  moradia  que  como  efeitos  teve  o

ressurgimento de algumas associações como a “Toré Forte”, de artesões e mulheres.

Nesse  cenário  surge  a  construção  de  papéis  de  gênero  se  articula  identidades

individuais e coletivas complexas presentes nas relações familiares, sociais e políticas.

Segundo Martinho Tota;

Para  as  mulheres  que  ouvi,  por  exemplo,  não  lhes  bastava  serem
reconhecidas  única  e  exclusivamente  como  índias.  O  reconhecimento
delas como mulheres (reconhecimento este acompanhado pelos direitos
de igualdade nas relações de gênero e participação política) constituía
um  imperativo  não  menos  importante  do  que  sua  indianidade.  Para
muitas  delas,  não  havia  sentido  algum  em apagar  um vetor  de  suas
identidades em detrimento de outro. Ao contrário, falar de etnicidade era
falar  de  gênero,  e  vice-versa.  Tratava-se  de  um  duplo  processo  de
politização,  para  o  qual  concorriam  idiomas  aparentemente  distintos,
disjuntivos e associados situacionalmente. Algo similar poderia ser dito no
caso dos jovens.  (TOTA, 2012, p.336).

Nesse contexto de políticas identitárias e relações de gênero marcadas por papéis

sociais se insere a prostituição envolvida em práticas, desejos, relações, presentes nos

ditos  e  não  ditos,  localizadas  em  ações  e  interações.  Um  desses  aspectos

aparentemente especifico da região é como as mulheres que se prostituem entendem

esta  prática  no  recorte  etnográfico.  Quando  as  mulheres  falam  que  vão  exercer

atividades  onde  se  negociam  corpo/sexo  por  dinheiro,  elas  remetem  à  “vender  as

carnes”  ou  mesmo  “brincar”  em  troca  de  dinheiro.  Nesse  aspecto  a  denominação

prostituição aparenta ter mais carga simbólica no sentido de atividade desviante para as

mulheres pesquisadas do que as categorias usadas por elas.

Quando  elas  remetem ao  termo  “vender  as  carnes”  ou  “brincar  em troca  de

dinheiro” elas demonstram outras possibilidades de pensar a prostituição.  Em muitas

falas das mulheres, quando querem reportar a necessidade de dinheiro que as leva a

“cair na vida’, as noites mal dormidas, os programas cansativos, as situações de tensões

que  envolvem  as  atividades  no  mercado  do  sexo,  remetem  à  “vender  as  carnes”.

Margarida, em uma situação de trabalho de campo refere-se a prostituição como ator de
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“vender as carnes” e relaciona sua entrada na prostituição às dificuldades financeiras

enfrentadas por ela e seus familiares próximos: “eu entrei para a vida porque precisava

de comer, tinha tempo que lá em casa só tinha farinha de mandioca” (Diário de campo,

2014). 

Ainda na Baía da Traição, quando querem remeter-se à parte boa da prostituição,

ou seja, sair, se divertir, viajar, beber e socializar denominam essa prática como “brincar.”

Percebe-se,  contudo,  que  o  que  separa  as  nomenclaturas  é  o  ponto  de  vista  das

mulheres inseridas na prostituição. É uma linha tênue que separa essas atividades, uma

fronteira delineada de acordo com o que elas sentem ou mesmo entendem sobre suas

práticas. O que está em jogo neste momento é a vontade da verdade (Foucault, 1970), de

dizer o discurso verdadeiro a respeito de algo. Porém, segundo o autor, a vontade da

verdade é também um sistema de exclusão. Ou seja, o termo “brincar” não quer dizer que

o discurso sobre a prostituição não seja verdadeiro, mas apoia-se na classificação que

inscreve a prática como paralela à prostituição. Elas podem usar esse termo como forma

de não se sentir excluídas na sociedade, uma vez que as atividades da prostituição no

âmbito do senso comum estão ligadas a atividade degradante.

Letícia Tedesco (2014),  em seu estudo sobre as fronteiras da prostituição com

mulheres que exercem/exerceram a atividade em garimpos no Brasil  e  nas Guianas,

verifica diferentes combinações entre bens afetivos/sexuais e bens materiais (dinheiro ou

ouro).  A  autora  discute  a  circulação  dessas  mulheres  entre  funções  laborais  e  as

diferenças simbólicas sobre o que é a atividade da prostituição, buscando assim analisar

a transitoriedade geográfica e de funções entre as mulheres que negociam com o corpo.

Discorre a respeito  das funções desempenhadas pelas mulheres no garimpo,  cujo as

atividades são marcadas por uma rotatividade muito intensa como é o caso do garimpo

por ela estudado.  

Desta  forma,  uma  mulher  que  pode  ter  sido  vendedora,  prostituta,  e
proprietária  de  máquinas  em períodos diferentes  de  tempo com idas  e
vindas  ao(s)  garimpo(s),  como  encontramos  em  muitos  relatos  das
mulheres cuja as trajetórias expressam essa transitoriedade de posições
que nos permite problematizar a dicotomia entre as chamadas “mulheres
de boates”  e as  “cozinheiras  do baixão”,  as suas principais   atividades
desempenhadas  pelas  mulheres  que  contactamos  no  garimpos  e
tradicionalmente apontadas na bibliográfica.  No entanto,  as trajetórias e
ocupações das mulheres trazem elementos para pensar como as mulheres
acionam e significam esses papéis em suas vidas nos (e deslocamentos
para os) garimpos, em que o “ganhar dinheiro com o uso do corpo/sexo
assume forma que ultrapassa a dicotomia entre apenas cozinhar ou fazer
programa. (TEDESCO, 2014, p. 296)
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Assim como no campo de pesquisa da autora onde a prostituição aparece como

atividade de segundo plano caso a mulher queira mais dinheiro do que o ganho no seu

trabalho na cozinha,  a  prostituição na região da Baía da Traição e aldeias Potiguara

aparece como o mesmo suporte. As categorias nesse sentido, vão de acordo com os

contextos e se apresentam como um todo heterogêneo. Além desses fatores a utilização

de nomenclaturas alternativas sinaliza tanto para os sistemas internos de reflexão sobre

suas  condições  de  trabalho,  interesses  e  especificidades,  como  também  remetem  a

elaboradas estratégias de fuga da vergonha, estereótipos e preconceitos forjados a partir

de avaliações morais sobre suas práticas. Ao dizer que está “brincando”, a mulher que se

prostitui  pode  ser  confundida  com  as  “meninas  danadas”  que  brincam  sem  receber

objetos ou dinheiro em troca dos favores sexuais.

Durante a pesquisa não encontrei cabarés nem cafetinagem nas aldeias Potiguara

e sim ambientes que comportam as atividades do sexo pago administradas também com

assimetria (tema que tratarei no próximo tópico). As práticas da prostituição sob essas

condições,  adquirem nova roupagem tanto no modo de negociar  quanto nos espaços

onde as negociações e transas são realizadas. Esses fatores fazem parte da gama de

trocas presentes no mercado do sexo. Apesar de não encontrar ambiente denominados

“cabarés”, existem espaços associados a prostituição como por exemplo, os bares que

geralmente  possuem  um  ou  dois  quartos  destinados  a  tais  atividades  e  podem  ser

eventualmente referenciados como espaços de prostituição.

As trocas estabelecidas na prostituição perpassam todas as funções da prática, e

constituem  um  verdadeiro  sistema  de  trocas  econômicas  e/ou  simbólicas.  Segundo

Bourdieu (2009), a economia das trocas simbólicas está em todo ambiente social, muitas

vezes  como  algo  imperceptível,  difícil  de  reconhecer.  Ocorre  no  plano  dos  símbolos

sociais,  interagindo  entre  significados  e  significantes,  presente  no  inconsciente  dos

indivíduos,  diferindo  das  trocas  materiais.  São  componentes  sociais  presentes  num

espaço de significação que incorporam o campo ideológico e simbólico da organização

social. As relações de reciprocidades presentes nas trocas fundamentam o mercado da

prostituição. 

Marcel  Mauss  (2003)  argumenta  que  o  Dom encadeia  três  obrigações:  o  dar,

receber e retribuir. Uma vez que esta troca é rompida pode acarretar em tensão social.

Por exemplo, Marcos, dono do Bar do Rio relatou um episódio em que uma das mulheres

que trabalhava em seu bar rompeu com o trato que estabeleceram. O acordo entre o

proprietário e a prostituta consistia, por parte dele, na concessão de alimentação, estadia,
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pagamento  semanal  e  quarto  para  que  a  mulher  pudesse  executar  o  programa;  em

contrapartida a moça deveria ajudar nos serviços domésticos, ir ao supermercado com ele

quando precisasse, arrumar as dependências do bar, fazer os petiscos da casa e servir as

mesas  e  se  prostituiria  no  recinto.  Ela  teria  que  se  dedicar  as  atividades  do  bar

diariamente com direito a uma folga semanal. Esse acordo é parte fundante nas relações

de  troca  entre  as  mulheres  e  os  donos  dos  estabelecimentos  nos  quais  elas  vão

permanecer, devido as condições e tempo determinado por eles. Para que ocorra tudo

bem durante a estadia os acordos devem ser mantidos.

Nos primeiros dias na casa,  a mulher contratada por Marcos se empenhou em

executar as tarefas que lhe cabiam, mas com o passar dos dias se limitou apenas em

fazer programa e deixou de lado os serviços do bar, gerando uma tensão entre ela e o

dono do estabelecimento que pagava uma quantia semanal para que ela executasse os

serviços  domésticos  e  do  bar.  A  situação  gerou  também  contendas  com  as  outras

mulheres que exerciam as mesmas funções que ela no ambiente. Ela já não ajudava mais

a arrumar o bar, a cozinhar, e muitas vezes não servia as mesas. Apenas sentava com os

clientes, bebia e fazia programa.

Com o passar dos dias a situação ficou delicada e a outra mulher que dividia as

dependências do bar com ela sob as mesmas condições sentiu-se injustiçada e queixou-

se a Marcos, pedindo providências, pois estava fazendo os serviços destinados a outra

pessoa. As queixas se alongaram no decorrer dos dias por parte dessa mulher para com

Marcos, e urgia que ele tomasse providências quanto à situação. 

Marcos avisou que enquanto ela não executasse os serviços domésticos não iria

lhe pagar, logo, ela só conseguiria o dinheiro dos programas, que não era muito, já que o

período que ela residiu na cidade foi de baixa estação. Foi pedido para ela que exercesse

as funções que se propôs a fazer no bar e, caso não estivesse mais disposta, que saísse

para dar a vaga para outra mulher que quisesse trabalhar. Marcos conta que durante o

período que ela esteve trabalhando no seu estabelecimento teve muitas discussões com

a outra mulher que trabalhava com ele, e isso não havia acontecido antes. Esta situação

fomentou  uma série  de  inconvenientes  para  a  administração  do  lugar.  Neste  caso  o

contrato de estabelecido entre as partes foi quebrado, a troca entre quem agencia e a

mulher não se concluiu no dar, receber e retribuir, gerando um transtorno, situações de

stress e até mesmo brigas no bar, até o ponto da mulher que quebrou a dádiva da troca

sair rumo a outro estabelecimento. Além disso, desde uma perspectiva crítica a situação

ilustra o modo desigual como benesses e obrigações são distribuídos na economia da
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dádiva. Ainda que contestasse o contrato firmado anteriormente, é preciso observar um

certo desnível entre as obrigações cabíveis à prostituta e aquelas atribuídas ao dono do

bar.  Marcos  como  dono  do  estabelecimento  teve  que  tomar  providencias  já  que  os

acordos haviam sido quebrados.

A troca em si é uma relação de duplo sentido dotada de interesse e desinteresse.

Quando se efetua uma permuta mesmo que não objetive a necessidade do retorno é

imprescindível que esse retorno aconteça para que se continue este processo. No caso

das  trocas  estabelecidas  por  Marcos  e  a  mulher,  esperava-se  o  cumprimento  das

prerrogativas das trocas, um retorno como parte de uma relação importante socialmente

entre quem contrata os serviços e quem fornece. Contudo, o dar consiste também em

receber  e  retribuir,  e  rege  todo  o  corpo  social,  está  presente  em todos  os  aspectos

sociais. Além desses fatores o dom gera sociabilidade, é uma maneira de partilhar o que

se tem, é uma relação de trocas com obrigações morais recíprocas. Contudo, as trocas

econômicas e as eventuais tensões em virtude da quebra de acordos estabelecidos entre

administrador, prostituta e cliente fazem parte do cotidiano das mulheres envolvidas no

mercado do sexo.

Durante as interlocuções de campo não obtive relatos sobre mulheres que não

quiseram pagar pela estadia, ou mesmo que não aceitassem as regras da casa, assim

como não chegou ao meu conhecimento situações em que algum administrador de bar se

recusasse  a  hospedar  alguma  mulher  que  se  prostitui.  Os  acordos  são  firmados  e

“divulgados” nas redes de sociabilidade das prostitutas que firmam contratos por palavras

onde se está em jogo a honra e outros fatores identificados no decorrer da pesquisa.

As relações de reciprocidade fundamentam a ordem econômica e simbólica no

mercado do sexo,  movem a prostituição na Baía  da Traição e  aldeias  circunvizinhas

através de trocas financeiras, negociações entre quem fornece o serviço e quem paga por

ele. Essas formas de trocas vão de acordo com as negociações, tais como: “se eu gostar

do cliente posso até cobrar menos”, como disse Rosa certa vez. 

Na Baía da Traição o programa custa em média entre 30 a 50 reais, dependendo

do cliente e do período. Nos bares em que realizou a pesquisa etnográfica, o pagamento

pela utilização do quarto para o programa custa entre 10 e 15 reais pela hora. No período

de veraneio em que a cidade fica lotada de turistas, elas costumam cobrar mais quando

percebem que o cliente tem boa situação econômica. Rosa também explicou que estuda

os clientes para ver se eles têm condições de pagar bem pelo programa, analisam como

se comportam, como falam, como se vestem, se tem ou não carro. Se suas avaliações
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dão certo e o cliente se interessa pelos seus serviços, ela consegue fazer um programa

por 70 reais ou mais. Conta que tem um cliente que paga R$ 100,00 pelos seus serviços.

Quando ele aparece ela larga qualquer um com quem tiver negociando para ficar com

ele76.  Estas  são  malícias  desenvolvidas  por  elas  para  melhor  se  estabelecer  na

prostituição, para conseguir  mais dinheiro durante um programa. A interlocutora conta

também que quando o cliente paga bem por seus serviços ela ‘faz bem’, para que ele

volte mais vezes. “É melhor segurar um cliente que tenha condições de pagar bem, né

mulher?”. 

O mesmo acontece com os pescadores oriundos de outros estados no período da

pesca da lagosta. Nas conversas de negociações de programa elas percebem o quanto

eles podem gastar naquela situação. As interlocutoras explicam que durante as conversas

de negociações de programas analisam o que o cliente pode ou quer gastar com bebidas

no bar. Quando percebem que eles não se preocupam com a quantia que vão gastar com

as bebidas é sinal de que pagarão o valor estabelecido pelo programa. Logo, se ficam

controlando os gastos é sinal de que não pagarão a quantia estabelecida pelo programa.

Há  diversas  práticas  de  trocas  no  universo  da  prostituição,  nas  suas  relações

cotidianas.  O segredo em si  é  uma dádiva  pertencente  ao campo do simbólico,  pois

devido a esse fenômeno elas podem compartilhar favores e experiências, criando-se um

laço devido as trocas presente no cotidiano das mulheres. Nesse aspecto a sociabilidade

também mostra-se diluída nas relações cotidianas das interlocutoras. A circulação é uma

delas. Há uma grande circulação de mulheres da Baía da Traição e para a Baía; esse

fenômeno  se  converte  minimamente  em  trocas  financeiras  entre  o  dono  do

estabelecimento e as mulheres. Além das trocas entre as mulheres que se prostituem e

as  administrações  existe  a  sociabilidade  e  uma gama de  relações  envolvidas,  várias

formas de trocas que aparecem sob diversas configurações presente nas relações sociais

dessas mulheres que se movem de um estado a outro com finalidade na prostituição,

trocando favores, ajudando-se frequentemente umas as outras, compartilhando vivências,

emprestando roupas, maquiagens, adereços do dia a dia. Enfim, é uma relação contida

na troca constante tanto na esfera econômica como na simbólica.

No cotidiano da prostituição aparecem fatores como trocas e  possibilidades de

construções  de  corpos  e  identidades  como  já  vimos.  Na  rotina  percebem-se

deslocamentos constantes, sendo construída de acordo com suas necessidades.  Porém,

76 Neste sentido não entram apenas questões econômicas, Rosa tem afinidade com o cliente porque ele a procura pelo
menos 2 vezes ao ano.
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não  é  um cotidiano  repleto  de  momentos  chatos  e  exaustivos.  Elas  bebem,  fumam,

socializam, vão a festas, se divertem e dançam. É um cotidiano repleto de possibilidades

e não direcionado apenas ao programa, elas cuidam dos bares/casas nas quais estão

hospedadas. Esses lugares são espaços de subjetividade onde elas podem expressar

suas sexualidades livremente sem constrangimentos como ocorre em outros ambientes

do convívio social que frequentam, a exemplo, nas ruas e postos de gasolina. No caso

das mulheres indígenas elas ficam mais à vontade exercendo a prostituição em casas ou

bares longe das aldeias, uma vez que se sentem mais seguras em ambientes fechados

onde possam esconder suas atividades na prostituição.

Nos  bares  a  atração  sexual  é  estimulada,  se  comercializa  fantasias,  se  troca

olhares, conversas, desejos. É um espaço de constante trocas econômicas e simbólicas

de presença de territorialidade:

Não interessará tanto a identidade, construída representativamente por e
para o sujeito individual, mas os lugares (as interseções) do código que se
atualizam  a  cada  contato.  Sistema  de  redes  que  indicia  outras
mobilizações,  conexões,  conjugações  de  fluxos:  fluxos  de  corpos  e
dinheiro, fluxos desejantes e sociais (PERLONGHER, 2008 [1987], p.160).

              Cerejeira, 25 anos, nascida no Rio Grande do Norte, segundo grau incompleto,

quando se mudou para Baía da Traição tinha pouca experiência. Aquele era praticamente

o segundo ambiente que se prostituía. Procurava um bar para trabalhar discretamente e

achou na Baía da Traição um lugar calmo para exercer as atividades da prostituição.

Nesse percurso em sua cidade natal  devido a estreitar  laços com um cliente que se

tornou  seu  ‘namoradinho’  (KULICK,  2005),  a  interlocutora  dispensou  o  uso  de

preservativos  e  engravidou.  Esses fenômenos não apenas marcaram sua entrada na

prostituição como sua trajetória de vida, na sua relação com seu corpo. Apesar da mulher

que se prostitui conseguir manipular as práticas corporais através de suas vontades e

necessidades a respeito do que se entende situacionalmente como necessário, permitido

ou interditado, Cerejeira engravidou.

            Como lembra Natália Sganzella, “ter filho de um cliente é incompetência ou

carência,  falta  de  profissionalismo  e  a  indistinção  dos  espaços.  Acredito  que  esses

também  sejam  os  pensamentos  de  muitas  jovens,  pois  quando  o  serviço  sexual  se

converte em gravidez ou dependência afetiva, é sinal de que a mulher prostituta deixou o

universo privado emergir e se confundir durante seu trabalho”. A despeito ainda do uso de

métodos contraceptivos nos contextos de prostituição, a autora assinala:
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Por  um  lado,  a  ausência  de  preservativo  na  relação  sexual  indica
estreitamente e intimidade na relação entre prostituta e cliente. Por outro
lado,  quando  associado  às  drogas  significa  banalização  do  corpo  da
mulher. Uso o termo banalização porque as drogas ligam-se ao discutido
de si,  levando ao contagio  de doenças sexualmente  transmissíveis  e à
ocorrência de abortos. (SGANZELLA, 2014, p.407).

É uma prática muito recorrente na prostituição após as mulheres se relacionarem

com o “corpo afeto” dispensarem o uso do preservativo, sendo este necessário apenas

para a utilização do “corpo mercadoria.” Após o choque inicial, a interlocutora conseguiu

interromper a gravidez com ingestão de chás abortivos. O aborto fez com que sua família

desconfiasse que havia algo errado com suas saídas noturnas, apesar de não saberem

do ocorrido. Cerejeira ficou apreensiva com medo da verdade vir à tona. Deixou de se

prostituir na sua cidade, com medo de sua família descobrir e seguiu rumo a Baía da

Traição, onde chegou sem experiência, sem entendimento de como seria sua rotina no

bar.  Segundo  Cerejeira,  era  a  primeira  vez  que  ficava  tempo  integral  em  um

estabelecimento  desses.  Não  sabia  como  seria  a  reação  das  outras  mulheres  que

dividiriam o espaço com ela, nem mesmo com o dono do estabelecimento. 

Das interlocutoras nenhuma admitiu ter praticado aborto e deixam a entender que

abominam o aborto com base em prescrições religiosas e morais. Para elas a gravidez

está diretamente ligada ao descuido. Abrindo contraponto com a pesquisa ocorrida em

Mamanguape  onde  a  prática  abortiva  era  constante,  notei  que  as  relações  se

estabelecem de modo diferente em cada contexto. Por exemplo, no recorte etnográfico da

Baía da Traição e aldeias Potiguara a gravidez aparece diretamente ligada a questões

afetivas, a não utilização de preservativos calcadas na confiança com seus parceiros, ao

passo que em Mamanguape a falta de uso de preservativos está diretamente ligada ao

uso de crack pelas interlocutoras, que no decorrer do tempo passaram a trocar sexo por

drogas. Em Mamanguape as mulheres já não tinham mais cuidados de prevenir gravidez

e quando não conseguiam abortar, apelavam para a doação das crianças. É recorrente na

região as mulheres que se prostituem nos cabarés darem seus filhos para outras famílias

criarem, esse fenômeno gera uma espécie de gratidão tanto pela prostituta que doou seu

filho, como pela mãe que recebeu, é um fenômeno de reciprocidade, do dar, receber e

retribuir maussiano presente nas relações de prostituição.

Antes de chegar no bar do Rio, Cerejeira não havia permanecido mais de uma

noite em lugares onde se prostituía. Na verdade ela nunca chegou a dormir nos recintos

onde exercia a prostituição. Como era uma prática que fazia escondida de sua família
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quando saia para se prostituir, a interlocutora dizia à família que ia em uma festa e voltaria

de madrugada ou ao amanhecer. Devido a isso só conseguia fazer programas nos fins de

semana porque ficava sem desculpas para sair de casa durante de semana e voltar tarde

da noite. Após algum período saindo todo fim de semana, a família começou a cobrar que

ela não saísse mais nos fins de semana e fosse procurar um emprego. Desde então

Cerejeira  começou a  procurar  alternativas  para  sua família  não descobrir  sobre  suas

atividades no mercado do sexo, falou com uma amiga que também se prostituía e ela a

chamou para viajar para se prostituir fora da cidade onde residia no Rio Grande do Norte

em Parnamirim. Esta amiga era iniciada há anos na prostituição e conhecia bem os bares,

as cidades que eram melhores para ficar, que melhor conseguiria dinheiro.

Certo dia Cerejeira chegou em casa contando para a família que conheceu uma

mulher  que  estava  precisando  de  uma  babá  para  seu  filho  e  que  a  convidou  para

trabalhar com ela. Todavia para isso ela teria que ir morar com esta mulher em outra

cidade.  Como ela  estava  desempregada,  a  família  apoiou sua  escolha,  então  ela  se

mudou para Guarabira. Lá passou pouco mais de uma semana, disse que o convívio lá

não era bom, então exercia a prostituição em um bar da cidade, mas nunca dormia lá,

pagava uma pousada e isso deixava sua estadia na cidade cara. Como ainda estava se

iniciando  na  prostituição,  não  estava  acostumada  a  dormir  em  um  cabaré.  Não  se

familiarizou com as sete mulheres que dividiam o espaço com ela,  brigavam muito e

segundo a interlocutora, as mulheres que moravam no cabaré sempre pegavam suas

coisas (maquiagem, perfume, roupas, etc..) sem permissão. 

Cerejeira no início de suas atividades era muito tímida, esperava o homem chegar

até ela, enquanto as outras mulheres que se prostituíam com ela eram mais ativas e

sempre conseguiam mais  clientes.  Isso  foi  gerando nela  um sentimento  de  raiva,  de

inquietação;  sentia  que  se  continuasse  naquele  cabaré  com tantas  meninas  não  iria

conseguir clientes. Então, conversou com o dono do estabelecimento, pediu as contas

pelo serviço prestado nas semanas e decidiu sair da cidade. Como sua relação com as

meninas não era muito boa não houve trocas de informações, nem sugestões a respeito

da próxima cidade que ela iria pousar, tendo que descobrir sozinha em que cidade as

funções de prostituição são melhores pagas.

Depois de sair do cabaré, Cerejeira decidiu ir para outra cidade de carona. Após

algum tempo na BR conseguiu uma carona com um caminhoneiro que estava indo para

Natal e resolveu que ficaria no meio do caminho, pois não queria ficar no estado em que

mora sua  família.  Desceu na divisa  dos estados  Paraíba  e  Rio  Grande do  Norte,  lá
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conheceu  algumas  mulheres  se  prostituindo  na  pista.  Como  não  queria  exercer  a

prostituição em pistas, nem em postos de “beira da estrada77”, pediu informação de um

bom lugar para se prostituir, algum bar ou cabaré que fornecesse moradia e alimentação.

As mulheres que trabalhavam na pista sugeriram a Baía da Traição, especificamente o

bar do Rio, alegando que lá era tranquilo, que ela conseguiria programas e provavelmente

ninguém iria descobrir suas atividades na prostituição.

Chegando ao bar, ainda tímida, sem saber como seria recebida, Cerejeira procurou

a administração.  Após estabelecer  os acordos de moradia/trabalho,  a interlocutora se

familiarizou com o ambiente, se instalou e conheceu outra mulher que estava trabalhando

a mais tempo no brega. Segundo Cerejeira ela a acolheu, a ensinou a agradar um cliente,

a  seduzir,  flertar,  negociar.  Elas  têm  que  descobrir  do  que  o  cliente  gosta  para  se

adaptarem, entre um gole e outro de cerveja, elas os afagam, eles retribuem, acariciam

suas pernas, conversam sobre coisas aleatórias até o momento de fechar acordo quanto

ao programa. 

 No cotidiano da mulher que se prostitui  aparecem deslocamentos de intimidade

sexual,  estado  de  recreação,   jgo  de  sedução  e  conquistas.  Esse  flertar  também

proporciona  a  reciprocidade  uma  vez  que  ao  aceitarem  o  flerte,  retribuem  com  o

pagamento do programa e por consequência a mulher retribui com um bom programa. É

um  constante  círculo  de  trocas.  Portanto  a  prostituição  em  si,  é  dotada  de  trocas

presentes em todos os aspectos, envolvendo diversos tipos de práticas. A possibilidade

de trocas move a prostituição tanto no campo econômico quanto no afetivo, nas redes de

sociabilidade, na mobilidade, na relação com o cliente e donos dos estabelecimentos,

presente em todo o hemisfério social.

3.2 As Trocas entre as mulheres que se prostituem e os donos das casas/ bares

A prostituição, empiricamente falando, aparenta ser um mercado repleto de trocas

amplas que conectam vários aspectos sociais. As negociações e seduções entrelaçadas

no cotidiano da prostituição aparecem também com as negociações entremeadas pela

presença de bebidas alcoólicas e uso de drogas, são pertencentes a um mercado bem

extenso e variável. Esta economia erótica se consuma em bares majoritariamente e sem

77 Palavra usada por Cerejeira a respeito da prostituição exercida em postos de gasolina comuns em regiões perto de
BR.
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intermédio  de  cafetinas  e  cafetões  ou  agenciamentos  como  nas  configurações  das

grandes cidades.  

A função do cafetão aparentemente é de um correto que presta um serviço
em troca  de  um pagamento.  Ele  desempenha  a  tarefa  de  proteger  as
mulheres  que  se  prostituem  sob  “sua  guarda”,  em  contrapartida  as
protegidas pagam pelo  serviço  prestado.  Mas,  nessa zona,  um homem
protetor faz mais do que espantar fregueses inconvenientes. Um homem
também protege  “suas  gurias”  contra  outros  gigolôs  da  zona  que,  não
fosse essa  proteção,  poderiam tentar  submetê-las  à  força.  (FONSECA,
2014 p. 268).

O  cafetão  também  reúne  parte  interessadas  pelos  serviços  sexuais,  ajuda  na

transação entre o cliente  e a prostituta.  Uma relação onde cada uma das partes sai

ganhando. A mulher ganha pelo serviço prestado, o cliente pela satisfação sexual e o

cafetão pela margem de lucro a partir do trabalho desenvolvido junto as partes.  É uma

relação onde embora em alguns momentos as prostitutas sejam “exploradas”, em outros

se beneficiam, uma vez que são protegidas pelo cafetão dos clientes indesejáveis, da

polícia e outros infortúnios. 

 Claudia Fonseca (1996), ao enfatizar o lado normal da vida de mulheres que se

prostituem (experiências familiares e dilemas pessoais),  descontrói  a  noção do senso

comum,  “falo  de  mulheres  que  desempenham  uma  atividade  sexual  considerada

incomum, mas tudo no meu argumento visa desconstruir o senso comum que insiste em

algum tipo de excepcionalidade inerente na categoria.” (Fonseca, 1996, p. 258). Nesse

movimento, assim como não nos referimos à categoria da prostituição como categoria

velada,  faremos  o  mesmo  com  a  categoria  “cafetão”,  sendo  necessário  criar

subcategorias que deem conta das diferentes multiplicidades encontradas no mercado do

sexo. Me permitam mais uma vez assinalar um contraponto na aplicação das categorias

em relação ao campo atual, e a pesquisa de Mamanguape.

Mamanguape, cidade com maior número de habitantes do Litoral Norte paraibano,

possui cerca de 44 mil habitantes (IBGE, 2012), localizada entre João Pessoa e Natal,

tombada  como  patrimônio  histórico  cultural  desde  1979  (IPHAEP).  Apesar  do

tombamento, a cidade tem monumentos históricos deteriorados; é passagem obrigatória

para quem vai para Rio Tinto e Baía da Traição que ficam a mais ou menos 5 km de

distância. Construída as margens da rodovia BR 101, poderia ser analisada como um

simples lugar de passagem, porém abarca em si uma gigantesca pluralidade cultural. É

um lugar estratégico que promove a circulação constante de caminhoneiros e viajantes,
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além de comportar algumas usinas de cana de açúcar, pequenos motéis, hotéis, bares,

postos de gasolina, restaurantes onde as mulheres oferecem serviços de prostituição. 

Na cidade de Mamanguape é evidente a presença de cafetinagem no mercado do

sexo, explicitado por diversas mulheres em contextos situados. Assim como na Baía da

Traição e  aldeias  Potiguara  o  bar  desempenha um lugar  estratégico  na  dinâmica  da

prostituição.  Em um espaço especifico  de  Mamanguape  que  denominarei  de  ‘Bar  da

Moça’  a prostituição se intensifica em determinados períodos sazonais,  a exemplo do

momento de corte de cana, onde usineiros contratam mão de obra quinzenalmente a

funcionários  que  residem  em  Mamanguape  e  cidades  vizinhas.  Nesses  períodos

quinzenais a cafetina do estabelecimento organiza serestas com bandas ao vivo. Nesta

festa  o  lucro  aumenta  consideravelmente,  não  apenas  por  causa  das  bandas  que  a

animam,  mas  pelo  fato  dos  trabalhadores  das  usinas  contratarem  os  serviços  de

prostituição no recinto. Essa estratégia de colocar música ao vivo justamente no dia em

que os funcionários recebem seu pagamento faz com que os mesmos gastem parte dos

seus salários nas dependências do bar, seja consumindo bebidas ou serviços sexuais.

Nos  outros  bares  da  região  a  prostituição  está  ancorada,  sobretudo,  na

transitoriedade devido as proximidades da BR- 101. 

A vida no brega, como elas dizem, um modo de vida que inclui  serviços
sexuais em troca de dinheiro e outros bens, formas de conjugalidade não-
monogâmica, relações violentas e corpos cicatrizados, que fazem trânsitos
constantes que impedem uma definição unívoca de suas práticas e visões
de mundo (...) Portanto, a vida no brega – que se constrói na circulação
entre bares, casas e cidades – inclui práticas que envolvem sexo pago e
sexo em troca de dinheiro e outros bens materiais que não necessariamente
são elaboradas, pelas interlocutoras, como parte de um mercado do sexo
mais amplo e do campo da prostituição. (NASCIMENTO, 2015 p. 70).

Na região foram encontradas diferentes situações de cafetinagem que vão desde as

formas mais violentas às mais brandas. Como o caso da primeira casa de prostituição da

cidade iniciada as atividades nos anos 70, sob a direção de dona Amendoeira conhecida

entre a população local como “vó78”. 

78 Segundo a informante, Amendoeira, administrava o lugar com roupas características de uma vó, vestia- se sempre
com vestidos longos, de corte reto, folgados e sem decote.  Dizem também que em sua época não era permitido a
presença de drogas no recinto. Após seu falecimento o estabelecimento foi herdado por seu filho que com ajuda da
esposa gerenciou a boate por alguns anos. Após um tempo de funcionamento sob essa nova direção o bar começou a
entrar em declínio por consequência de entrada de drogas e consumo por parte das mulheres que exerciam as funções na
boate aumentando assim, a maior visibilidade prerrogativa para a fiscalização policial. Após a boate entrar em falência,
foi  passada  para  administração  de outro  filho de  Amendoeira.  Este cafetão  do bar  Aconchego,  ao qual  me refiro
algumas vezes durante este estudo. Assim, passaram o ponto para o outro filho que até hoje gerencia jovens mulheres,
todas elas usuárias de crack, que vivem nas ruínas da antiga casa onde se encontrava a boate.
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Após  um  período  de  tempo  trabalhando  na  Companhia  de  Tecido  de  Rio  Tinto

(CTRT), Amendoeira começou a gerenciar mulheres que vinham de vários lugares para

trabalhar  em sua boate, que entrou em declínio  após alguns anos de funcionamento,

sendo herdada pelo seu filho que gerenciou o ‘Aconchego Bar’ por longos anos. Dois

fatores  interessantes  para  se  pensar  essa  relação.  Primeiro:  Amendoeira  foge  aos

estereótipos de cafetina, devido suas vestimentas e atitudes, uma vez que a imagem que

se constitui desta senhora é de boa mãe, boa mulher, boa cafetina. Segundo: a boate é

entendida como um negócio de família, passado de uma geração a outra e mantido por

muito tempo79.

Loreley Garcia (2014), desenvolveu entre 2011 e 2012 uma pesquisa no estado da

Paraíba com intuito de analisar a trajetória de mulheres iniciadas na prostituição. Com

base no quadro encontrado, a autora argumenta que na prostituição há estratégias de

mobilidade social  e  ascensão econômica,  juntamente com a autonomia individual  que

burlam os modelos familiares tradicionais. Esses fatores revelavam interfaces complexas

e paradoxais partilhadas dentro do processo contemporâneo de mercado do sexo na

Paraíba. A autora também dialoga com questões que tornam visíveis a reprodução da

dominação masculina acionada em determinados contextos. Garcia descreve os bares e

como são organizados; 

Em nosso estudo, encontramos dois tipos de bares: os que permitem a
livre  circulação  e  aqueles  que  mantêm  as  mulheres  semicativas.
Observamos diversos indícios, como marcas de espancamento e relações
de sujeição cafetão-prostituta, que sugerem que há disciplina e castigo nos
“cabarés. (GARCIA, 2014, p. 10). 

Recupero  a  referência  ao  bar  Aconchego80 para  fazer  um  paralelo  com  a

cafetinagem exercida  na  cidade  de  Mamanguape  e  a  administração  dos  espaços  de

prostituição nas aldeias Potiguara e Baía da Traição. O bar Aconchego é localizado no

centro da cidade de Mamanguape, próximo a uma igreja, um campo de futebol (ambiente

utilizado pelas mulheres em algumas situações de programa), um posto de gasolina, e a

rodovia. Neste espaço, ao lado de um antigo prédio em ruínas (onde também se abrigava

79 O bar Aconchego encontra-se fechado. O fornecimento e utilização de psicoativos (entre eles o Crack) levou o lugar
a  falência  e  a  ser  alvo  da  justiça,  fazendo  com  que  o  administrador  migrasse  de  lugar.  Algumas  mulheres  o
acompanharam nesse processo, outras tomaram rumo aos outros cabarés.

80 Após o fechamento do Aconchego, as mulheres passaram a se prostituirem numa casa em ruínas ao lado do antigo
bar. Esta casa não tinha luz elétrica, banheiro, sistema de encanamento, mas possuía 11 quartos. Segundo as mulheres,
esse fato fazia com que a casa em ruínas fosse melhor que o bar Aconchego, pois neste, elas tinham que revezar os
programas devido ao número reduzido de quartos. Eram dois quartos para um número superior de mulheres, houveram
períodos em que nove mulheres dividiam duas camas para dormir intercaladas em dois quartos para fazerem programas.
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práticas  de  prostituição),  a  figura  do  cafetão  aparece  ligada  à  ordem,  ao  domínio

voluntário.  Poucas  vezes  vi  o  cafetão  que  trabalhava  ali  defender  as  mulheres

fisicamente, ou mesmo dar condições de segurança para as mesmas. Não quero afirmar

que  as  relações  entre  prostitutas  e  cafetões  em Mamanguape  encontrem-se  sempre

tensionadas  por  quebra  de  acordos  e  afins,  quero  apenas  frisar  como  se  configura

diversos tipos de cafetinagem no recorte etnográfico.

Na relação de troca entre o dono do estabelecimento e as mulheres elas pagavam

10 reais pelo aluguel do quarto hora-programa, trabalhavam no bar, faziam os serviços

domésticos,  em  permuta  o  cafetão  fornecia  proteção  e  alimentação.  Em  diversos

momentos vi as mulheres do bar sem ter como se alimentarem, pedindo pão na rua. Em

outro  momento,  cozinhando  no  fogo  de  lenha  porque  ele  havia  pego  o  dinheiro  de

comprar gás para comprar um vestido para sua namorada (que também trabalhava no

bar). Esses acontecimentos geraram diversas brigas e ameaças entre as mulheres que se

sentiram injustiçadas pela situação. Houve um episódio em que uma delas tentou pegar o

vestido para rasgar e foi impedida pelo cafetão que a esbofeteou.

Acredito  que esta  situação não se  deu apenas ao fato  de  ele  não fornecer  os

subsídios necessários para as suas estadias, uma vez que devido a presença do crack no

recinto  elas  já  não  se  organizavam  nem  em  relação  a  arrumação  do  bar,  nem  a

alimentação,  chegando  ao  estágio  de  não  se  arrumarem para  fazer  programas  e  se

prostituírem apenas para o consumo da droga fornecida por ele.  O que quero frisar nesse

momento é a construção de uma noção de proteção que muitas vezes é alegórica e

pouco efetiva com base nas situações que acompanhei.

Durante os três anos em que pesquisei no bar Aconchego, por diversas vezes o vi

negar proteção às mulheres, deixando os clientes utilizarem de violência física e moral

para  com as  mesmas.  A  relação  de  cafetinagem,  nesse  aspecto,  embora  não  tenha

cumprido  com  os  requisitos  estabelecidos  contratualmente,  era  essencial  para  elas

naquele momento devido a moradia fornecida por ele. Ou pelo menos era até o momento

em que uma das mulheres  que residia  no  bar  fez  denúncias  à polícia  a  respeito  do

envolvimento do cafetão com a comercialização de entorpecentes. Em virtude disso o bar

a fechou suas portas. A partir deste ocorrido as mulheres ali residentes se locomoveram

para  outros  cabarés,  voltaram  para  a  pista  e  para  os  postos  de  abastecimentos

localizados as margens da rodovia, nas proximidades da cidade.
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Embora a “cafetinagem” em Mamanguape se apresente com assimetria para as

mulheres que se prostituem, dentro das aldeias Potiguara e na cidade da Baía da Traição

não aparece com significado ligado a figura de um carrasco. Há relatos de boas relações

e até mesmo de ajuda mútua entre mulheres e os donos de bares que as recebiam. Em

nenhum momento ouvi as interlocutoras se referirem à categoria cafetino/a, sempre se

usa a palavra dono/a do bar, dono/a da casa e a relação parece ser tranquila, sem muitos

inconvenientes ou aspectos de violência.

Acácia, uma das interlocutoras da pesquisa exerceu a atividade de dona de bar por

longos anos, anos estes que trouxeram para ela relações de amizade e carinho para com

as mulheres que trabalhavam com ela. A administradora do bar afirma que as mulheres

eram muito gratas porque ela proporcionava o ganho contínuo de dinheiro. Acácia em

alguns momentos falou de sua relação com as mulheres que trabalhavam em seu bar,

disse que sempre davam presentes em datas comemorativas como forma de gratidão.

Era  bem quista  entre  as  mulheres  ao ponto  de fazerem festas  surpresas para  ela  e

presenteá-la nas festividades natalinas. Sabe-se também que a administrador do Bar da

Praia  abandonou  as  atividades  na  prostituição  porque  casou-se  com um  homem  da

região.  Em conversa com uma das mulheres que trabalhou no bar de acácia,  ela  se

referiu  a  administradora  do  bar  como  madrinha,  como  protetora,  mostrando  que

possivelmente existe um elo de reciprocidade entre elas, apesar da relação assimétrica.

 Segundo relatos de moradores próximos ao bar, no período passado quando as

atividades da prostituição aconteciam na aldeia sem nenhuma intervenção das lideranças,

o bar dela era cheio de mulheres indígenas trabalhando, mas no decorrer do tempo as

atividades  da  prostituição  começaram  a  ser  questionadas  e  proibidas  por  parte  das

lideranças que almejavam junto ao órgão da FUNAI as demarcações de terras. Até hoje

há restrições a respeito da prostituição e cuidados por parte das lideranças e comunidade

para  não  se  prolifere.  A  partir  de  então  são  engendradas  uma série  de  restrições  e

acordos para o funcionamento de ambiente que proporcionam esta prática na região. Por

muitos a prostituição é analisada por alguns como categoria desviante capaz de intervir

nas questões étnicas do povo Potiguara.

É mais difícil  na prática do que parece ser na teoria específica o que é
funcional  e o  que é disfuncional  para  uma sociedade  ou um grupo-  e,
consequentemente, e de que coisas vão ajudar ou atrapalhar a realização
desse  objetivo-  é  muitas  vezes  política.   Facções  dentro  do  grupo
discordam e manobram para ter sua própria definição da função do grupo
aceita. A função do grupo ou organização, portanto, é decidida no conflito
político,  não  dada  na natureza da  organização.  Se isso  for  verdade,  é
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igualmente  que as  questões de quais  regras  devem ser  impostas,  que
comportamentos vistos como desviantes e que pessoas rotuladas como
outsiders  devem  também  ser  encaradas  como  políticas.  A  concepção
funcional  do  desvio,  ao  ignorar  o  aspecto  político  do  fenômeno,  limita
nossa compreensão. (BECKER, 2008, p. 20).

Esse fator é uma das razões para o intenso movimento de abertura e fechamento

de bares com funcionalidade de prostituição na região. A dificuldade de se achar recintos

que abriguem as  práticas  da prostituição  é  bem presente.  Durante  a  pesquisa,  após

passar semanas mapeando os bares existentes no campo, me indicaram um bar para eu

estabelecer  contato.  Após  chegar  ao  ambiente,  encontrei  suas  portas  fechadas  e  a

informação de que, por ordem da liderança junto as mulheres da aldeia, foi interditado o

funcionamento  do  lugar.  As  mulheres  da  aldeia  ao  se  sentirem incomodadas  com a

presença de um bar que abrigue práticas de prostituição na vizinhança reclamaram à

liderança da aldeia que logo teve que pedir o fechamento do bar. Conversei sobre este

fato com a liderança local e com alguns homens da aldeia.

 A informação que obtive desse bar é que a movimentação de homens procurando

serviços sexuais era muito constante, dando visibilidade ao ambiente. Logo a notícia de

que havia aberto na região um bar que abrigava práticas de prostituição se espalhou,

preocupando  as  lideranças  devido  a  reclamações  de  mulheres  (esposas),  que  por

questões morais e afetivas não queriam o funcionamento do bar na região. 

Em seguida soube que o administrador do bar estava à procura de outro lugar para

reabrir  o  estabelecimento.  Aparentemente  o  movimento  constante  de  abertura  e

fechamento dos bares obedece a um sistema local de ordenamento; é um movimento

característico  desse tipo  de  lazer  na  região.  Ao avaliar  essa intercalação  de  início  e

finalização de práticas da prostituição em alguns bares, pude perceber que no perímetro

de  demarcação  das  terras  Potiguara  nenhum  dos  bares  de  que  tive  conhecimento

funcionou por mais de um ano. Há um processo de abertura e algum sucesso, seguido

por rumores e descontentamentos por parte da população local que levam ao fechamento

do  estabelecimento.  Fechamento  aqui  quase  sempre  significa  uma  tentativa  de

reinvenção em outro lugar, quase sempre próximo, seja noutro espaço da mesma aldeia,

seja nas aldeias vizinhas. 

Parece haver assim a tentativa, um tanto acanhada e sem sucesso, de seguir uma

ordem lógica onde os indivíduos se articulam para exercer suas atividades sem afetar a

ordem social do grupo.  Possivelmente não há apenas um controle quanto ao número de

mulheres exercendo as atividades da prostituição no lugar, há também um controle em
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relação  ao  número  de  bares  que  abriguem  tais  práticas.  Se  pode  apenas  ter  duas

mulheres exercendo as atividades de prostituição na área indígena, o número de bares

não  pode  ultrapassar  uma  determinada  quantidade  arbitrária  e  não  oficialmente

estabelecida. No caso observado, apenas um bar funciona dentro da localidade.

Obtive  informação  de  uma  das  lideranças  do  lugar,  juntamente  com  dois

interlocutores81 homens  que  utilizam  os  serviços  de  prostituição  nas  aldeias,  que

afirmaram que nunca funciona mais de um bar com tais atividades na região. Os mesmos

asseguraram o lado bom de se ter práticas de prostituição nas comunidades onde moram.

Eles não precisam se locomover para outras cidades em busca de sexo pago, conhecem

outras mulheres e até fogem da rotina do casamento. Um dos interlocutores, Marcos, 32

anos, agricultor,  casado e pai  de três filhos, encontra na prostituição oportunidade de

satisfação sexual. Miguel foi o segundo com quem conversei e faz parte da liderança do

grupo, afirma não utilizar os serviços sexuais da região, mas conhece bem as regras do

grupo em relação a este fenômeno. O terceiro Carlos, tem 23 anos, trabalha com pesca

juntamente  com o pai.  Diz  ir  aos  bares  apenas  em ocasiões  esporádicas. O que se

percebe então é um grande movimento entre as partes que compõem o cenário: os bares

movimentam-se abrindo e fechando,  realocando-se em diferentes lugares da paisagem

das aldeias em virtude de pressões externas sobre a conduta moral dos que frequentam e

trabalham no bar. As mulheres circulam no seu trânsito entre bares, cidades e estados em

busca de novas oportunidades de trabalho no mercado do sexo. Circulam assim pessoas,

lugares, expectativas, dádivas.

Segundo Rafael  Leal  Matos  (2013)  em sua etnografia  sobre  bebidas alcoólicas

entre os Potiguara, há indígenas que frequentam bares e outros que os utilizam como

ponto de encontro e bebem sob a sombra do cajueiro na aldeia do Forte. Esse aspecto

aparece como um lugar de distinção masculina, um espaço reservado para os homens

das  aldeais  que  se  reúnem e  bebem com frequência.  O  cajueiro  aparece  como  um

espaço de lazer de práticas masculinas, uma rede social de amigos, um espaço social de

política informal dentro da área indígena. Segundo o estatuto do índio (FUNAI) as bebidas

etílicas são proibidas entre as comunidades indígenas consideradas não integradas pela

lei n: 6.001 de 1973. Os lugares onde se ingere bebidas alcoólicas publicamente, como

bares,  cajueiros  e  praças  são  frequentados  quase  que  exclusivamente  pelo  público

81 O número de homens com que conversei a respeito das práticas da prostituição nas aldeias resumiu-se a três porque
em virtude de o objetivo do trabalho ser a construção do olhar das mulheres que se prostituem sobre essa prática. Essa
observação sobre o lugar e papel do homem no mercado do sexo foram apontados por Rozeli Porto e Carlos Guilherme
do Valle durante o exame de qualificação desta dissertação. A eles, meu agradecimento.
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masculino. Estou me referindo a consumo de álcool  durante o dia  quando grupos se

reúnem para beber, já a noite é possível ver as mulheres frequentarem bares como o

Tubarão ou mesmo os bares da praça. Durante o dia elas se retraem mais aos ambientes

domésticos ou mesmo trabalham.

Nesse  sentido,  a  prostituição  é  percebida  de  modos  distintos  entre  as  aldeias

Potiguara  e  Mamanguape.  Na primeira  há  o predomínio  do  segredo e  de estratégias

veladas de sedução e inserção no mercado. O segredo adquire sentido contextualizado

dentro das práticas culturais, um segredo presente nas relações cotidianas, nas políticas

identitárias  étnicas.  Já  em  Mamanguape  a  divulgação  de  mulheres  do  brega é

constantemente  articulada.  Em  ambos  os  lugares  categorias  como  cabaré/prostíbulo,

cafetina e cafetão precisam ser avaliadas com cuidado tendo em vista que não há um

emprego  sistemático  dessas  categorias  e  mesmo  as  configurações  de  relações

estabelecidas são variadas e distintas das dos grandes centros urbanos onde se realizou

boa parte das pesquisas sobre prostituição que caracterizam o campo no Brasil. Na Baía

da Traição e territórios Potiguara a categoria  cabaré não pode ser utilizada de modo

efetivo tendo em vista que o que existe é uma rede de contatos, interações e expectativas

onde se fomenta a prostituição nas dependências de algum bar ou casa que não levante

suspeitas  sobre  as  verdadeiras  funcionalidades  do  ambiente.  Já  em  Mamanguape  a

categoria cabaré e brega são constantemente acionadas como forma de identificar como

o espaço social é ocupado em devidos contextos onde se negocia com o corpo/sexo em

acordos econômicos.

Assim  como  a  categoria  cabaré  em  algumas  situações  deve  ser  relocada,

ressignificada, acontece o mesmo com a categoria cafetão e cafetina. Apesar dos donos

dos estabelecimentos nos quais a prostituição se instala trabalharem com a organização e

funcionamento dos bares e programas, é preciso perceber as nuances, as especificidades

de cada região onde se aplica a categoria.  Na região de Baía da Traição e área de

demarcação  de  terras  Potiguara  é  notável  a  ausência  de  cafetinagem.  As  mulheres

folgam semanalmente e tem livre acesso para circular pelas dependências dos bares e

fora dele em intervalos de tempo durante um programa e outro. É o caso do bar do Rio,

em que o administrador não se reconhece como cafetão, nem mesmo as mulheres que

trabalham com ele o associam a imagem “ruim” do cafetão, quando se referem a ele

denominam como dono do bar. A relação que se perpetua nesse ambiente é tranquila

devido a acordos estabelecidos de estadia em que as mulheres residem no bar e em

troca  de  pagamentos  trabalham  nas  dependências  e  simultaneamente  exercem  a
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prostituição no recinto. É uma relação de contrato verbal onde o proprietário paga pelos

serviços oferecidos ao bar. Esses termos tomam sentido também quando se analisam as

atividades de prostituição nesse lugar como secundárias, já que as mulheres exercem as

funções de  garçonetes  e  aproveitam alguns intervalos  em que  o  bar  não está  muito

movimentado para poder se prostituir. As mulheres possuem acesso as dependências do

bar e podem sair se quiserem. Nas folgas algumas aproveitam para visitar parentes e

amigos, e outras até se afastam das dependências do bar para poderem ir a festas e

circular pela cidade.  

O apontamento do cafetão como uma figura nociva é muito recorrente e há muito

debatido na bibliografia específica, em especial nas Ciências Sociais. Nessa vertente que

o toma como nocivo, os cafetões são tidos como indivíduos que vivem às custas das

prostitutas, parasitas que tem como função ameaçar e usar de violência como forma de

coerção. Ao definir o cafetão como uma figura perversa, deixa a margem uma série de

relações de reciprocidades entre os cafetões e as prostitutas. Claudia Fonseca  (2004),

problematiza a relação gigolô82/prostituta e esposa, e mostra que o cafetão muitas vezes

pode aparentar um bem para a mulher que se prostitui e não apenas a figura do carrasco

que a explora cotidianamente. A função do cafetão/cafetina é essencialmente a de unir

duas partes interessadas em certo serviço para negociação, no caso, a prostituta e o

cliente, oferece um ambiente “seguro” com moradia e comida. É uma relação onde a

prostituta também se beneficia e não é só explorada. No cafetão/cafetina ela também

encontra proteção.  

Esses argumentos não excluem a possibilidade de que exista violência por parte

dos  cafetões,  como  mencionei,  esses  aspectos  se  apresentam  no  contexto  de

Mamanguape, no bar Aconchego.

 No entanto, durante a pesquisa de campo entre os Potiguara, as múltiplas vozes

dos  atores  sociais  situam  o  predomínio  do  respeito,  de  relações  de  reciprocidades,

artifício  que difere do contexto  analisado na cidade de Mamanguape,  onde o cafetão

aparece como figura central nas relações econômicas do bar estudado. Em suas mãos se

concentram todo  o  capital  das  mulheres  que  trabalham com ele.  Uma vez  que  elas

pagavam pela estadia no recinto, a utilização dos quartos para os programas com valor

de 10 reais associava-se ao faturamento com bebidas e comidas negociadas no bar, além

82 Em  boa  parte  do  Brasil  o  termo  gigolô  é  usado  para  referir-se  aos  homens  que  se  prostituem.  No  contexto
etnografado por Cláudia Fonseca, no entanto, é o termo usada para fazer referência aos cafetões, homens que agenciam
a atividade de mulheres, travestis e eventualmente outros homens que se prostituem.
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de atividades ilícitas. Nessa economia centralizada todo o dinheiro concentrava-se nas

mãos do cafetão. Todas as interlocutoras que moravam no Aconchego eram usuárias e

dependentes do crack e eventualmente outras drogas e entorpecentes fornecido pelo

próprio administrador-cafetão. Nesse aspecto a relação entre cafetão/prostituta se torna

hierárquica e vertical, entre outros fatores, pelo fato de ele ser o dono da casa, o “patrão”

e fornecedor de drogas. 

Situando os atores sociais em contexto específico nota-se que o relacionamento da

prostituta com o cafetão/cafetina oferece vantagens mútuas, tanto para ele, quanto para

ela. O que quero mostrar é que mesmo que a figura do cafetão embora esteja ligada à

imagem da prostituta como vítima, há uma multiplicidade de arranjos e configurações nas

quais  esse modelo  pode ou não confirmar-se,  bem como a  coexistência  de  modelos

híbridos, onde as referências ao afeto e a violência se entrelaçam e produzem quadros

relacionais bastante complexos.  Não há assim um único fluxo de circulação de poder nas

relações  entre  prostitutas  e  seus  agenciadores.  Há  quadros  relacionais  muitas  vezes

espontâneos onde as amarras entre as partes se constrói a partir de outros interesses

que não o dinheiro exclusivamente. Esses fatores podem remeter por vezes a relações de

amizade e compadrio, responsabilidade e reciprocidade, entre outros.

Contudo,  não  se  deve  pensar  que  o  modelo  que  construímos  seja  chave  de

compreensão uma vez que o campo direciona as possibilidades da pesquisa, sobretudo

as categorias aplicadas. Cada categoria aplicada em campo serve como alternativa para

ampliar o leque de interpretações e não para restringir a polissemia dos significados. E

nisso  consiste  o  trabalho  antropológico:  sempre  encontrar  outros  caminhos  de

interpretação e não reproduzir sistemas fechados.

A  relação  entre  os  donos  de  estabelecimentos  e  mulheres  que  se  prostituem

possibilita  perceber  as  diversas  faces  e  modos  de  se  produzir  o  dispositivo  da

sexualidade. Aqui a norma e a interdição atuam de modo polimorfo e difuso. Os acordos,

as regras de funcionamento do bar, as alianças e vínculos estabelecidos no para além

dele e externas (a exemplo das articulações políticas dos Potiguara, as negociações da

comunidade  com os  donos  de  estabelecimento).  Esses  aspectos  fazem parte  de  um

conjunto de poderes de prescrição do licito e ilícito na organização do grupo, de estruturar

o comércio do sexo pago de acordo com a demanda local, seja ela social ou política. Uma

política  específica  de  produção  da  verdade,  de  construção  dos  corpos,  de  relações

mútuas,  de  sexualidade  como  uma  norma  social,  como  dispositivo  de  disciplina  que
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prescreve a ordem local. Disciplina essa rompida pelos “corpos indóceis” de mulheres que

se  prostituem  e  “meninas  danadas”,  que  expressam  seu  prazer  erótico  e  suas

sexualidades espontaneamente, como algo legítimo nas suas relações.

Sexualidade é o nome que se pode dar à um dispositivo histórico: não à
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grade rede
da  superfície  em  que  a  estimulação  dos  corpos,  a  intensificação  dos
prazeres,  a  incitação  ao  discurso,  a  formação  dos  conhecimentos,  o
reforço dos  controles  e  das  resistências  encadeiam-se  uns aos outros,
segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. (FOUCAULT:
1998, p. 100).

Estes corpos indóceis dotados de significados superam, através de transgressões,

sua possibilidade e articulam-se a um amplo e, por vezes obscuro, circuito de trocas para

estabelecer  relações  econômicas  que  desemboca  na  circulação  de  dinheiro  e  outras

dádivas.

Algumas delas não são completamente passivas e constroem estratégias
para satisfazer os clientes e ao mesmo tempo ganhar dinheiro de forma
rápida, almejando mobilidade social e econômica. Como disse uma delas:
“basta dar uma reboladinha e ele goza logo”. Conforme constatou Chester
Brown  (2011),  que realizou  pesquisas  sobre  prostituição no Canadá  ao
longo de dez anos, essas mulheres não vendem seus corpos, mas alugam.
Nenhum  homem  tem  posse  total  daquilo  que  não  lhes  pertence.  Além
disso, o aluguel é o acordo firmado perante o pagamento da prestação de
serviço.  A maior parte delas encara a situação como um negócio,  e os
homens, como clientes. (GARCIA, 2013, p. 8).

A  partir  da  multiplicidade  e  distribuições  diferenciadas  de  poder  no  âmbito  da

prostituição  se  faz  necessário  abrir  diálogo  com  questões  como  “gênero”,  “classe”,

“etnicidade”,  “nacionalidade”  e  outros  marcadores  sociais  da  diferença  constituem

contextos  específicos.  Pensar  nas  marcas  de  gênero  que  atravessam as  práticas  da

prostituição possibilita perceber as demandas de desejo e rearranjos relacionais que se

insere em diversos tipos de jogo de oferta e demanda, de intercâmbio entre o sexo e o

dinheiro. A prostituição, portanto, se constitui sob sua própria organização, com devida

circulação articulada e ampla rede de mobilidade que cada vez torna-se mais fluida, com

fronteiras borradas.

3.3.  As  Trocas  entre  quem  fornece  os  serviços  do  corpo  e  os  homens  que

consomem
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A primeira vez que cheguei ao Bar do Rio, em meio às mesas espalhadas pelo bar,

encontrei  uma mulher  de estatura mediana,  trajando um vestido curto  de malha com

estampas floridas de tonalidade vermelha e amarela, sandália rasteirinha, uma pulseira

prateada no tornozelo, com uma leve maquiagem no rosto e unhas por fazer. Trazia um

copo de cerveja na mão e bebia entre uma conversa e outra. Hortênsia dança passando

de mesa em mesa, movimentando seu corpo esbelto de modo sensual, seduzindo os

homens  que  ali  estavam,  trocando olhares  e  gestos,  se  comunicando  corporalmente.

Embalada pelo ritmo do forró (ritmo mais tocado neste bar), ela se movimentava com

leveza  e  desenvoltura;  desce  até  o  chão,  rebolava,  jogava  seus  cabelos  longos  e

ondulados de um lado ao outro. Olhando fixamente para um homem sentado à sua frente,

sentou em seu colo,  acariciou seu rosto, falou algumas coisas no seu ouvido e voltou a

dançar. Pouco tempo depois este homem a chama para sentar-se com ele.

 Conversam, bebem, riem por um período de tempo, em seguida saem da mesa,

entram por uma porta na lateral do balcão do bar que dá acesso aos quartos no fundo da

casa. Algum tempo depois Hortênsia volta para o salão, se despede do cliente que acaba

de partir e retorna a dançar pelo salão. Vi cenas como essas inúmeras vezes durante meu

trajeto pelos bares que abrigam as funções de prostituição. São cenas bem comuns no

cotidiano das mulheres que exercem as atividades da prostituição. Hortênsia já chegou a

fazer o percurso salão/quarto até 14 vezes no dia em outro bar mais movimentado, ao se

locomover pra Baía da Traição o número de cliente diminuiu. Levando-a a pensar em

voltar para a capital.

Neste dia em que Hortênsia seduzia os clientes com suas danças sensuais em

uma mesa próxima,  outra  mulher  conversava  com alguns homens,  enquanto  bebia  e

fumava um cigarro. O método de sedução desta aparentava ser diferente do de Hortênsia.

Esta  outra  lançava  olhares,  passava  as  mãos nas pernas  dos homens,  beijava  seus

pescoços, mexia no cabelo. Minutos de conversa se passaram e ela finalmente fez o

mesmo trajeto que Hortênsia rumo ao quarto.  Quando Marcos viu as duas saindo do

salão quase que na mesma hora, me falou de sua preocupação quanto ao número de

mulheres no lugar. “Quando sai as duas ao mesmo tempo eu fico louco, preciso de mais

mulheres, porque enquanto uma serve a mesa outra faz o programa”. As duas passaram

um bom tempo no quarto.  Nesse período, Marcos ficou servindo as mesas e quando

finalmente voltaram dos quartos, Marcos retornou a calçada onde estava conversando

com um amigo.
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Hortênsia está há menos de um mês na Baía da Traição. Fala da cidade com

encantamento  em  relação  às  belezas  naturais,  mas  com  certo  receio  em  relação  a

prostituição. Fala de seu medo de o número de clientes não aumentar com os períodos da

pesca da Lagosta. Argumenta que da próxima vez que for a cidade escolherá bem a

época, irá quando o “bar  estiver bombando”83. Confessa que foi para a região em uma

época não muito  boa,  mas que está  aproveitando este momento para  descansar  um

pouco e juntar um dinheiro já que o custo de vida na cidade é baixo, e no bar ganha pelos

serviços de garçonete e tem moradia e alimentação. Com o dinheiro que consegue com a

prostituição é possível viver na cidade.

Quando Hortênsia mudou-se de Guarabira, cidade onde nasceu e foi criada em

meio a 3 irmãos, entre os quais ela é a mais nova, nunca imaginou que iria se prostituir.

Diz ter sido bem “danada” na adolescência, mas nada fora do comum. Gostava muito de

namorar, de sair com as amigas para festas, mas sempre ia à missa nos domingos com

seus  pais.  Sua  adolescência  foi  um  período  difícil,  porque  se  sentia  constantemente

vigiada pelos seus irmãos que delatavam tudo o que ela fazia de bom ou de ruim no

entendimento deles para os seus pais. Fala também que seus pais não deixavam ela sair

de casa para festas, não deixava sair para canto nenhum, e se sentia presa em meio a

família. 

 Sempre estudou na mesma escola que os irmãos, faziam o trajeto sempre juntos,

companhias que se estenderam até o fim do ensino fundamental, quando ela encerrou os

estudos. Período também que conheceu o pai de seus dois filhos, com quem ficou casada

durante dois anos e meio,  até começar as brigas constantes,  que levaram ao fim da

união. Seu casamento não foi muito fácil, brigava rotineiramente por causa de ciúmes da

parte dele. Diz que casou com ele para sair de casa logo, que gostava dele, mas não para

casar, então não tinha tantos motivos para aguentar gritos e cobranças todos os dias. Até

o dia em que ele a espancou; aquela foi a última briga deles enquanto casados. Hortênsia

voltou para a casa dos pais juntamente com seus dois filhos e morou lá durante pouco

mais de um ano.

Um dia ao sair para uma festa na cidade com uma amiga. Recebeu um convite de

um rapaz para sair com ela, mas ela, constrangida, não aceitou a proposta. Desde então

a ideia começou a fomentar em sua cabeça e juntamente com sua amiga procuraram se

informar a respeito de como funciona “sair com rapazes por dinheiro”, sem que a família

83 Termo usado pela interlocutora, significa que o bar estará lotado de clientes.
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descobrisse.  Conversaram  com  uma  conhecida  que  se  prostituía,  falaram  de  suas

vontades e pediram para que esta mulher as explicassem como funcionava o movimento.

Então Hortênsia  fez  a mala  com suas roupas mais  curtas,  as  mais  bonitas,  as  mais

atraentes e decidiu se iniciar na prostituição. Avisou para a família que iria viajar com a

amiga, pois tinham conseguido um serviço como garçonete na cidade vizinha, mas que

teria que ficar lá durante o fim de semana todo, e então seguiram até João Pessoa para

experimentar como seria negociar com o corpo.

Segundo Hortênsia, sua primeira experiência foi bastante desagradável. O cliente

não tinha tato com mulher, era meio que grosseiro, mas pagou bem pelos seus serviços.

Após o primeiro cliente, ela começou a articular ideias para fazer com que os programas

não se prolongassem em relação ao tempo destinado ao cliente, pensou em táticas para

fazer  com que  o  cliente  concluísse  logo  o  ato  sexual,  com que  ele  gozasse  rápido.

Durante o programa começou a elevar  seu pensamento distante,  para qualquer outro

lugar que não o do programa. Procurava não pensar no sexo, não olhar muito para o

cliente, se esforçava ao máximo para focar em qualquer coisa que estivesse longe do

quarto, daquele momento especifico em que se encontrava com o cliente. 

De acordo com a interlocutora,  esse ensinamento  lhe  foi  passado durante  sua

primeira estadia em João Pessoa, em um bar onde residiu durante algum tempo pelas

prostitutas mais velhas, que entendiam as artimanhas da prostituição, e que conseguiam

sair  com  grande  quantidade  de  homens  por  noite  sem  ficar  tão  cansadas.  Elas  a

ensinaram a dirigir  a  atenção o mais longe possível,  ter  pensamentos diversos e até

mesmo fazer  cruzadinhas84 na cabeça.  Certo dia  Hortênsia se pegou perguntando ao

cliente sobre alguma palavra durante o ato sexual, desde então decidiu que desenvolveria

outra técnica para não ficar constrangida diante do cliente: “Eles têm que pensar que a

gente tá gostando, senão eles não voltam”, diz Hortênsia. Logo a tática da cruzadinha não

iria funcionar com ela, já que se distraía tanto ao ponto de esquecer que estava com o

cliente e dirigir uma pergunta a ele.  Não podia correr o risco de perder um cliente.

Nesses  termos,  a  performance  e  as  estratégias  utilizadas  por  Hortênsia  são

similares aquelas empregadas por Íria, prostituta interpretada por Fabíula Nascimento no

filme  Estômago85.  Neste,  a  prostituta  algumas  vezes  aparece  como  se  estivesse

84 Cruzadinha é um jogo de palavras cruzadas que consiste de várias linhas formadas por quadrados brancos no sentido
vertical e horizontal que cruzam umas com as outras. O sentido do jogo consiste em preencher todos os quadrados em
branco com palavras corretas de acordo com o enunciado.

85 Estômago é um filme brasileiro de 2007, do gênero drama, com produção da Zencrane Filmes, distribuição da
Downtown Filmes e direção de Marcos Jorge.
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trabalhando com o corpo ao mesmo momento em que estava em outro tempo e espaço

social.  Em uma cena especifica do filme, a prostituta está tomando sorvete durante a

relação sexual e age como se nada estivesse acontecendo, enquanto o cliente está em

cima dela.  É uma relação do corpo fora do corpo em que as mulheres desenvolvem

técnicas mentais para o tempo do programa passar logo, ou mesmo para não sentir que

estão fazendo programa. Esses pensamentos podem variar desde assuntos banais do dia

a dia até outros de mesmo de extrema importância. No modo como racionalizam essa

relação e as táticas que nela são empregadas, desdobrar o corpo entre uma performance

material  e  um  deslocamento  mental  é  uma  tentativa  de  pensar  apenas  no  ganho

monetário e até se desligar da situação, é a negociação com o corpo posta em prática. 

Após sua primeira viagem, Hortênsia e sua amiga voltaram para sua cidade.  A

amiga não quis voltar a se prostituir, disse só que queria viver uma experiência e que não

gostou muito; já Hortênsia não parava de pensar sobre o que iria dizer aos pais para

poder viajar novamente, de como iria articular sua vida em família, a relação com seus

filhos,  irmãos,  pais,  amigos  às  práticas  da  prostituição,  mas  uma  coisa  era  certa:  a

interlocutora iria voltar a se prostituir. Usou a mesma desculpa utilizada pelas indígenas

de trabalhar fora para poder se prostituir longe da cidade onde mora. 

A diferença é que no caso das Indígenas elas permanecem longe da aldeia por

pouco período de tempo, seja um fim de semana ou um mês, e em seguida retornam. No

caso de Hortênsia a permanência em outra cidade se estende por tempo indeterminado.

Muitas prostitutas utilizam de desculpas como estas para poder se prostituir sem que a

família saiba. Me deparei com este mesmo fenômeno durante a pesquisa etnográfica na

cidade de Mamanguape.  Das mulheres com as quais mantive contato durante a pesquisa

nenhuma contava aos seus familiares sobre suas atividades na prostituição e usavam

inúmeras desculpas para justificar suas saídas da cidade em que nasceram.

Hortênsia semanas depois anunciou a família que tinha conseguido um emprego

como doméstica  em João  pessoa,  mas  que  precisaria  se  mudar  para  lá  para  poder

trabalhar. Arrumou as malas com destino à capital  paraibana e se instalou no mesmo

cabaré em que se iniciou na prostituição. Neste cabaré ele tinha o direito a uma folga

semanal, dia que aproveitava para rever a família e passear com seus filhos. Dedicava

todo o dia a eles para não deixar os laços de afeto se romperem. Seus filhos, seus pais e

seus irmãos nunca suspeitaram de suas atividades na prostituição. Para eles ela trabalha

como doméstica em casa de família. A interlocutora diz que quando vai a Guarabira em

visita a família, deixa de lado as roupas usadas para fazer programa e veste-se com
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roupas compridas,  sem muito  decote,  usa pouca maquiagem para que eles jamais  a

liguem a prostituição.

Seu medo no início  era de que sua amiga com a qual  se iniciou na atividade

contasse para a sua família, pois ela mostrou arrependimento de ter ido: “sei lá, acho que

ela não gostou”. A interlocutora levantou a hipótese de sua amiga não ter se dado bem

com o cliente, ou mesmo o cliente ter usado de algum tipo de violência. 

Violência  sempre acontece,  né,  mas se ela desistiu  por causa disse foi
uma escolha dela. Eu já peguei um bocado de cliente chato, grosso e até
que fedia. Mas vou fazer o que? Eu lembro que teve um dia que o cliente
tirou sangue de mim porque chegou lá doidão e terminou me batendo. Eu
gritei tanto, fiz o maior escândalo até o dono do cabaré aparecer e colocar
ele pra fora. Seu for te contar as situações que eu já passei nesses anos
que estou nessa vida, tu não vai acreditar. Teve outra fez que eu tava com
um cliente num bar, não era no bar que eu trabalhava, era em outro, o
cliente era meio que meu namorado, era casado, e a mulher dele apareceu
do nada e  começou a  me bater,  me chamar  de rapariga,  dizendo que
roubei o macho dela. (Hortênsia, diário de campo, 2014).

Depois de passar algumas semanas em João Pessoa, Hortênsia foi para Recife, lá

conheceu algumas mulheres que a ensinaram a “fazer direitinho”, a acelerar o gozo do

homem, a fazer com que ele sempre quisesse voltar. Ensinaram a interlocutora a estudar

o cliente, conversar bem com ele durante a negociação do programa para saber mais ou

menos do que ele gosta, o que excita ele ao máximo, de como ele gosta de transar.

Quando se descobre esses fatores fica mais fácil de saber como acelerar, como acabar

logo com o programa, de fazer a gozada do cliente vir à tona em pouco tempo.  Sempre

quando quer acelerar a gozada a interlocutora fica por cima, assim pode dar só uma

reboladinha e ele goza, ou mesmo faz um sexo oral como se fosse sucção, para eles

sentirem a  pressão.  Segundo ela  é  bem rapidinho,  mas o  que acelera  muito  mais  o

movimento  é  a  contração  da  vagina  durante  o  ato.  Essa  técnica  é  conhecida  com

pompoarismo, e consiste na contração e relaxamento dos músculos da vagina. Quando

elas utilizam esses métodos, o cliente sai satisfeito e ela fica com mais tempo para mais

programas.

Girassol, 32 anos, se prostitui já há mais de 10 anos, desde que saiu de sua cidade

natal em Pernambuco. Filha única, cursou parte do ensino médio, mas abandonou os

estudos para se casar. Entrou, “caiu na vida” muito cedo, seu marido e “gigolô” a auxiliava

na prostituição e a protegia quando necessário, só não permitia que ela beijasse o cliente

na boca, esse privilégio só ele que poderia usufruir. A relação que esta mulher teve com o

marido era estritamente separada da prostituição, era um corpo afeto, alguém com quem
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podia contar nos momentos de necessidade, que estava sempre presente para protegê-la

de clientes inconvenientes.  Dizia que “ele era o meu homem e  não o meu cafetão”.

Girassol dividia sua vida entre a prostituição e o casamento, entre o corpo afeto e o corpo

mercadoria. De dia se prostituía em uma praça de Recife e a noite cuidava da casa do

filho e do marido. Era uma relação, segundo ela, que nem de longe lembrava a relação de

prostituta e cafetão.

Assim como Hortênsia, aprendeu com outras mulheres iniciadas na prostituição há

mais tempo a elevar seu pensamento para fora do quarto. Falou que ficava pensando em

paisagens como praias, jardins e até mesmo comidas; sempre pensava em coisa boa,

que a fizesse se sentir bem. Pensar em coisas boas é um bom suporte para o momento

do programa, porque quando se pensa em algo ruim pode-se mudar a feição, os gestos e

isso pode fazer com que o cliente perceba que a mulher está “deslocada”, está presente

com o corpo, mas ausente no pensamento. Argumenta que começou a se prostituir cedo

e  que  “o  futuro  pertence  a  Deus”,  se  for  da  vontade  dele  que ela  saia  da  vida,  ela

conseguirá mecanismos para isto.

Após o falecimento de seu gigolô e esposo,  Girassol  começou a buscar outras

possibilidades de conseguir  dinheiro  na prostituição.  Deixou seu filho com a família e

começou a circular entre os cabarés de cidades vizinhas, a encontrar em cada região

algum atrativo que a fizesse ficar semanas e até meses residindo no mesmo lugar. Diz

que já viajou quase todo o Brasil e que nesse percurso encontrou lugares bons e ruins.

Quando é bom permanece mais tempo, porém, quando é ruim faz novamente as malas

rumo a outro ambiente que proporcione maior conforto para exercer suas atividades na

prostituição. Encontrou na prostituição meios de sustentar-se a si e a seu filho, uma das

principais razões para continuar exercendo a atividade. Uma alternativa para ter uma vida

melhor, para proporcionar ao filho melhor alimentação, melhores estudos. 

Embora  a  interlocutora  afirme  que  está  na  prostituição  devido  à  necessidade

econômica, ela mostra durante todas suas falas e gestos o seu poder de agência. As

noções trazidas para a prática de como acelerar o gozo do cliente é um aspecto desse

poder, do poder do corpo, do manuseio do seu corpo que interfere no corpo do cliente.

Porém a necessidade do dinheiro não foi a única causa da  sua entrada. É a causa de

continuar, mas quando entrou pro exercício da prostituição Girassol queria também unir o

útil  ao  agradável.  Ganharia  dinheiro  com as atividades do sexo,  faria  sexo e sentiria

prazer com o ato,  faria uma coisa que gosta e sairia na vantagem. Nesse aspecto é

interessante levar em consideração que o “acelerar” não diz respeito apenas a acabar
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logo com algo que não está bom, diz respeito às técnicas do corpo 86 (MAUSS, 2003) por

ela empregadas e aprendidas na socialização com outras prostitutas; diz respeito a como

usar o corpo biológico e social para melhores resultados na prostituição. A interlocutora

não só acelera o término do ato sexual, ela faz com que o cliente se sinta satisfeito com

suas técnicas e volte a procurá-la.

Eu digo técnicas do corpo, porque se pode fazer a teoria da técnica do
corpo a partir de um estudo, de uma exposição, de uma descrição pura e
simples das técnicas do corpo. Entendo por essa expressão as maneiras
como os homens, de sociedade a sociedade,  de uma forma tradicional,
sabem  servir-se  de  seu  corpo.  Em  todo  caso,  convém  proceder  do
concreto ao abstrato, não inversamente (MAUSS, 2003, p. 401).

De qualquer forma, a entrada dessa mulher para a atividade da prostituição não se

deu apenas por fatores econômicos, tampouco em função de um único fator. Convergiram

diversos motivos resultantes de vários contextos e situações, que não tem causa apenas

na raiz econômica. Envolvem também desejos e aptidões, interesses e expectativas de

vida,  noções de liberdade e a possibilidade de conhecer  pessoas e lugares diversos.

Logo, relacionar a entrada da prostituição como resultante de situações de desamparo

pelo qual a mulher passou não é aplicável a todo contexto. No curso da investigação me

deparei com casos onde as mulheres entraram por necessidade econômica, mas essa

não é a única história. Assim como uma prostituta não é apenas prostituta e seu trabalho

de negociação com o corpo é apenas uma das formas de produzir rendimentos, também

as razões que motivam sua entrada são escamadas e postas umas sobre as outras, não

cabendo assim simplificações e generalizações.

As  possibilidades  dos  corpos  multifacetados  das  mulheres  que  se  prostituem

aparecem  constantemente  em  suas  relações.  Desde  o  olhar  para  o  cliente  até  o

“desligamento” na hora do sexo, cada uma a seu modo se produz artifícios para adaptar-

se à sua rotina dentro e fora da prostituição. Organizam seus dias, seus horários, suas

relações  se  deslocando  para  cada  ponto  desses  valendo-se  de  corpos  construídos

situacional e contingencialmente.  São vivências no corpo a partir da prostituição, onde o

corpo assume o papel primordial nas experiências cotidianas. É a partir do corpo que as

mulheres que se prostituem exploram e conhecem as possibilidades,  o  mundo à sua

86 Segundo Mauss (2003),  todas as técnicas corporais são mediadas pelo corpo; sentar à mesa, fazer amor, andar,
praticar exercícios físicos, são atividades corriqueiras que embora sejam mediadas pelo corpo estão impregnadas de
cultura.  A  temática  do  corpo  vem  tomando  um  campo  teórico  considerável  no  que  condiz  com  a  temática  da
prostituição.
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volta. Nesse sentido, a relação que a mulher que se prostitui tem com o seu corpo junto

às estratégias emocionais e comportamentais aparecem como mediador e auxiliar nas

suas vivências.

 Não  só  Hortênsia  e  Girassol,  são  muitas  as  interlocutoras  de  pesquisa  que

desenvolvem  ao  longo  de  suas  práticas  na  prostituição  uma  série  de  técnicas  que

aceleram a  relação  sexual  ou  mesmo que se  “desligam”  na  hora  do programa.  Elas

negociam  constantemente  com  o  corpo,  o  corpo  aplicável  a  um  programa  chato  ou

exaustivo não é o mesmo corpo aplicado nas relações com os clientes que elas têm

afinidades ou mesmo que são seus namoradinhos87. O corpo portanto, constitui um locus

privilegiado de manifestação de poder.

Segundo Foucault (1999), no corpo é se produz, reproduz e disseminas táticas de

controle, subversão e normatização de regras sociais. É um biopoder capaz de controlar e

normatizar toda a sociedade que se inclui nesta lógica. O espaço da prostituição é um

desses  espaços  simultaneamente  contestadores  e  normalizadores;  é  um  lugar  de

construção e aprendizado onde a transformação corporal é perpassada por instâncias de

poder constante.

A  experiência  da  prostituição  é  composta  por  rituais88,  rituais  de  iniciação,  de

sedução,  de  saída.  Quando  saem  da  prostituição  estabelecem  consigo  as  mesmas

expectativas relativas ao futuro. Algumas depositam suas esperanças em casamentos,

outras procuram empregos. Parte das mulheres com que conversei durante a pesquisa

ocorrida no período de 201089, relataram que encontraram homens que as “tirassem da

prostituição”, casaram-se, porém no passar dos tempos começaram a sofrer humilhações

constantes, chegando a pensar na possibilidade de largar o casamento e voltar para a

prostituição. No período atual de pesquisa me deparei com um quadro de idas e vindas de

mulheres que se inserem nas atividades da prostituição, as exercem por um período de

tempo e abandona as atividades, no caso as indígenas. Já as mulheres que mantive

interlocução  na  Baía  da  Traição  exerciam  as  atividades  com  frequência,  não

87 Nas relações entre o corpo agenciável e o afetivo argumentado por Don Kulick (2008), ao estudar travestis em
Salvador coloca o vício como pertencente ao campo dos desejos, das relações afetivas. Quando as travestis arrumam um
namoradinho ao qual chamam de vício, passam a não mais cobrar o programa. 

88 Ver Van Gennep (2011) e Victor Turner (2008) ambos analisam o ritual. Não esmiuçarei a respeito do ritual neste
trabalho.

89 Sem reservas: prostituição juvenil na área rural e indígena na Paraíba, sob a coordenação de Loreley Gomes Garcia
no período de 2012 à 2012.
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abandonavam  e  voltavam  para  a  prostituição  apesar  da  Baía  da  Traição  a  Aldeias

Potiguara fazerem parte do mesmo espaço geográfico

As  perspectivas  e  expectativas  destas  mulheres  com  relação  ao  futuro  e  a

prostituição,  não se  apresentam de maneira uniforme em ambos os lugares.  Existem

algumas semelhanças e pequenas diferenças que fazem com que a prostituição nas duas

regiões  tem  aspectos  diferentes.  Porém,  em  todas  é  notória  a  consciência  clara  de

permanecer na prostituição até obterem o almejado, este almejado pode ser em relação

financeira, a possibilidade de viajar, ir a festas, entre outros motivos e administram seus

corpos para tais fins.

A prostituição, contudo é uma atividade que está acoplada a certa dificuldade de

manuseios emocionais e físicos. É um constante jogo de interação com o corpo, com

aspectos psicológicos; é um constante esconde-se e mostrar-se. É uma atividade com

regalias e vantagens onde as mulheres ganham dinheiro, viajam, se divertem, mas que

também tem seu lado ruim na estigmatização e nas constantes violações morais e físicas.

Reconhecer  quando a prática é boa ou ruim muitas vezes é difícil,  sendo necessário

relocar  categorias,  observar  os  contextos,  identificar  os  perfis  das  mulheres  que  se

prostituem, saber o que motiva elas para  exercerem as atividades do comércio  com o

corpo, quais os anseios ao se mobilizarem no movimento para dentro e fora das aldeias,

para  outras  cidades  e  estados,  suas  trajetórias  de  vidas,  como  constroem  suas

identidades enquanto Indígenas, prostitutas, donas de casa, etc. Enfim, tentar entender o

todo a partir  da vivência micro e cotidiana para a partir  desse pressuposto fazer uma

descrição macro da prostituição.

Mas,  para  o  pesquisador  tirar  qualquer  conclusão  de  seu  material,  foi
necessário situar seus sujeitos em um contexto histórico e social. É só ao
completar esse movimento interpretativo, indo do particular ao geral, que o
pesquisador cria um relato etnográfico. Sem esta “contextualização” (um
tipo de representatividade post ipso facto), o “qualitativo” não acrescenta
grande coisa à reflexão acadêmica. (FONSECA, 1998, p.61). 

As experiências até então narradas apontam para uma multiplicidade de lugares,

agentes,  interesses,  invenções,  afetos,  expectativas  e  arranjos  que  incidem  e  são

produzidas pelas interlocutoras com as quais pude desenvolver algum tipo de contato,

interação  e  amizade  no  curso  da  pesquisa.  Antes  de  um  produto  acabado,  essas

trajetórias  são esboços,  projetos em construção,  marcados,  cicatrizados e marcantes,

vidas em movimento que permitem questionar o lugar do limite, da fronteira, do fim. Longe

de uma construção totalizante, a dinâmica de entrecruzamento e cortes que constituem a
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vida dessas mulheres nas suas negociações com o corpo,  e  da antropóloga em sua

tentativa de registro incidem nesse lugar que é a fronteira: talvez separação, talvez limite,

mas  especialmente,  a  interface  de  contato,  o  lugar  do  encontro,  do  estranho  e  do

aprendizado da diferença, do movimento, do ir e voltar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nas fronteiras que separam e reúnem rural e urbano no Litoral Norte paraibano, em

meio  às  ruas  construídas  com  paralelepípedos,  estradas  de  barro,  areia,  caminhos

arquitetados  rusticamente  pelos  nativos  em  meio  à  mata,  belas  praias,  rios,  lagoas,

paisagens rurais e urbanas, circulam as mulheres que se prostituem.  É nesse trajeto

entre o campo e a cidade que essas mulheres constroem suas identidades marcadas por

múltiplos papéis e segredos no que concerne ao território do desejo, das trocas sexuais

que  envolvem  dinheiro  e  objetos  de  valor,  bem  como  as  relações  afetivas  e  de

negociações com o corpo/desejo. 

 Nesse cenário onde se misturam paisagens, onde há constante trânsito de pessoas

que circulam entre praças, becos, campo e cidade, pode-se traçar um retrato do cotidiano

de mulheres que fazem o percurso entre fronteiras, entre cidade de origem e destino. Ao

narrar as intimidades destas mulheres tomei a confiança como a base das narrativas. Foi

um desafio  etnografar  cenas que se  repetem praticamente  todos os  dias  na vida  de

mulheres que se prostituem no Litoral Norte paraibano, “região complexa onde se articula

contextos  urbanos,  rurais,  marítimos  e  indígenas  que  revelam  a  especificidade  do

contexto etnográfico por ser territórios de fronteiras onde se articulam vários modos de

vida, que revelam outras cidades” (NASCIMENTO, 2014). 

 Nos municípios da Baía da Traição e Marcação localizam-se grande parte  das

aldeias que integram as terras indígenas Potiguara. Os Potiguara dedicam-se a atividades

agrícolas,  além da pesca e do artesanato. Os produtos cultivados são posteriormente

vendidos  em  pequenas  feiras  da  região  principal  meio  de  obtenção  de  sustento

econômico. A região também ajusta-se às demandas do turismo em períodos específicos

do ano, como as épocas de veraneio e carnaval quando aumentam as demandas em

hotéis e restaurantes, além de bares próximos aos rios. 

 Em relação a configuração familiar as indígenas dividem residência com os pais,

irmãos,  e  outros  parentes  (como  padrasto,  madrasta  ou  avós).  A  maior  parte  das

interlocutoras as quais tive acesso compõem famílias tradicionais com papéis de gênero

marcados, onde cabe as mulheres as tarefas domésticas, de acordo com o modelo rural

da  região  estudada.  Nessas configurações há uma centralização do poder  nas mãos

masculinas através de figuras como pai e, na falta deste, de um padrasto ou mesmo

irmão mais velhos. Em relação aos serviços domésticos é bem recorrente que, enquanto
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os pais e irmãos trabalham fora,  elas  cuidem dos irmãos mais novos e executem os

afazeres domésticos.  É bastante comum saírem de casa cedo para casar  ou mesmo

engravidar durante a adolescência

 Algumas  vezes  ao  mês  essas  mulheres  pegam  ônibus  na  cidade  da  Baía  da

Traição até a cidade de João Pessoa. Na capital, quando esta não é o destino imediato,

pode-se seguir para outros cidades e estados vizinhos. Nesse trajeto, mulheres que se

prostituem se alojam em bares, casas noturnas de prostituição e cabarés onde oferecem

serviços  sexuais.  As  indígenas  se  locomovem  do  campo  à  cidade  em  busca  de  se

prostituir longe dos olhares da comunidade. Nessa circulação, como um passo de dança

onde todos os movimentos são articulados, jovens de outras regiões viajam até a Baía da

Traição,  firmam  acordos  com  donos  de  bares  onde  podem  exercer  as  funções  de

prostituição e morar durante a permanência na cidade. Este movimento de idas e vindas é

um retrato do cotidiano de mulheres que se prostituem e ancoram suas expectativas em

trajetos, em mobilidades no âmbito da prostituição.

 A  travessia  de  cidade  em cidade  oferecendo  serviços  sexuais  proporcionam a

estas  mulheres  trocas  econômicas  e  simbólicas  que  harmonizam  sociabilidade  e

reciprocidades.  Ao  se  locomoverem entre  estados  do  Brasil  elas  podem compartilhar

experiências mútuas, sair do contexto familiar rumo a outros horizontes. Conhecem novos

caminhos nos trajetos das viagens, percebem e participam da pluralidade cultural.  

As  perspectivas  de  lazer  oferecidas  pelo  mercado  do  sexo  desenvolvem  uma

variada oferta de serviços sexuais. Esse é um mercado amplo com várias possibilidades e

as atividades econômicas ligadas a prática da prostituição. As mulheres que nele estão

inseridas  atendem  uma  clientela  das  mais  variadas:  caminhoneiros,  pescadores,

trabalhadores rurais, operários de usinas, turistas etc, e negociam serviços sexuais com

descrição  pautadas  na  construção  de  um  segredo  social  sobre  suas  práticas  na

prostituição.  Dialogam  cotidianamente  com  múltiplos  papéis,  com  possibilidades  de

transitar entre o ambiente do público e privado construindo um corpo social para cada

ocasião destas. 

Pode-se  entender  a  prostituição  como  centro  de  intensos  debates  políticos  e

acadêmicos  contemporâneos,  densamente  assinalada  pela  antropologia,  pelos

movimentos sociais e políticas das prostitutas, e pelas repercussões de tensões e de

inovações feministas (PISCITELLI,  2005).  A prostituição e mercado do sexo tem sido

referência em diálogos nacionais e internacionais como parte de uma discussão referente

à  sexualidade  e  gênero  (enquanto  categorias  multidisciplinares).  A  diversidade  de
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abordagens sobre a prática da prostituição presente nas pesquisas antropológicas, pelos

deslocamentos proporcionados pela disciplina, abre diálogo para a arena política e para

militância dos movimentos feministas e de mulheres que se prostituem. Há uma gama de

estudos  referentes  às  práticas  da  prostituição  onde  autores  oferecem  perspectivas

metodológicas e analíticas e argumentam sobre direitos de mulheres que se prostituem.

Adriana Piscitelli  (2005,  2008,  2009,  2011),  Claudia Fonseca (1996,  2004),  Margareth

Rago (1985, 2008).

 Uma  leitura  deste  campo  de  pesquisa  juntamente  como  uma  abordagem  das

produções  recentes  sobre  os  intercâmbios  sexuais  e  econômicos  no  Brasil  permite

perceber as atividades de deslocamento de mulheres que negociam com o sexo e desejo.

Nesta perspectiva ancora a diversidade e dinâmicas socais, a agência dos indivíduos no

âmbito  das  trocas  sexuais  e  econômicas.  Segundo  Adriana  Piscitelli  ao  levantar

contribuições  bibliográficas  sobre  a  diversidade  do  mercado  do  sexo  em  etnografias

brasileiras:

Essas  análises,  ancoradas  em  trabalhos  etnográficos,  oferecem
substantivas contribuições para a compreensão desses intercâmbios. Elas
adquirem relevância política ao oferecer elementos para contrapor-se a um
debate público no qual essa diversidade tende a ser apagada, mediante a
evocação  de  uma  ideia  englobante  de  violência  vinculada  a  esses
intercâmbios. E, nesse percurso, essas pesquisas delineiam perspectivas
inovadoras em termos analíticos. (PISCITELLI, 2014, p.1).

 

Portanto,  assim como a  autora  entendo a  prostituição como pertencente  a  um

mercado diverso onde negocia-se sexo em permuta econômica.  Nesse movimento as

articulações entre afeto e dinheiro no âmbito da prostituição fazem parte de escolhas

individuais diferindo da exploração sexual descrito pelos poderes públicos. Assim pode-se

observar  o  cenário  da  prostituição  para  além  da  exploração  sexual  com  bases  na

pesquisa etnográfica onde as mulheres praticam o “sexo tático” (CABEZAS, 2009).

 Nesse contexto a prostituição na relação entre quem fornece e quem paga pelos

serviços  sexuais  está  permeada  pelas  trocas  econômicas  e  eróticas  que  envolvem

mobilidade e fronteiras do corpo e sexualidade. Estas categorias, contudo, não podem ser

delimitadas, são atravessadas e vão se constituindo de acordo com os contextos em que

as mulheres que negociam com o corpo estão inseridas. Uma vida no brega, uma forma

de conjugalidade não monogâmica (NASCIMENTO, 2015), onde as fronteiras do corpo,

identidade e desejo  são borradas,  onde mulheres  constroem suas rotinas  a  partir  de

vivências  em  bares  ou  ambientes  que  proporcionem  a  prostituição  construída  na
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mobilidade entre bares,  casas e cidades, um modo de vida que se traduz em idas e

vindas,  no  movimento campo/ cidade,  no sentido metafórico,  que pode-se traduzir  na

estrada não somente em espaços periféricos, mas para além deles. Mulheres que têm em

comum trajetórias de mobilidade,  pertencentes às famílias pobres,  indígenas,  da área

rural e urbana que possuem as artimanhas do desejo essenciais para se negociar com o

corpo, o que Araújo nomeia de “manhas do ofício” (ARAÚJO, 2006).

 Apresentei de forma descritiva a prostituição na cidade da Baía da Traição e em

área rural e indígena do Litoral Norte da Paraíba entendendo as dinâmicas que diferem do

contexto urbano-industrial e analisando as formas de violências contidas nesse espaço

social. Usando de contraponto o contexto etnográfico em Mamanguape, percebo que a

violência que perpassa as atividades da prostituição se apresenta de modo distinto em

relação à Baía da Traição e aldeias Potiguara. No estudo em Mamanguape a violência se

apresenta em vários aspectos,  tanto físicas como psicológicas,  na vida das mulheres

inseridas  na  prostituição.  Seus  corpos  são  marcados  com cicatrizes  de  violência,  há

relatos  de  surras,  de  maus  tratos,  de  brigas  constantes.  Em  vários  depoimentos  foi

possível  identificar  os  relatos  de  variados  tipos  de  violência;  entre  prostitutas,  com

clientes, donos de estabelecimentos90, com transeuntes, com a polícia. 

São frequentes as narrações de violências sofridas pelas prostitutas por parte da

polícia  que  as  espancavam  na  cidade  de  Mamanguape.  Quando  elas  iam  para  as

margens da BR-101 fazer programa quase sempre voltavam relatando agressões sofridas

por parte dos policiais. Em uma dessas narrações Esperança (travesti) que se prostituía

no  Aconchego  sob  a  administração  de  seu  pai,  disse  que  certo  dia  quando  estava

voltando da divisa do estado da paraíba com o Rio Grande do Norte (onde ia quase todo

dia de carona se prostituir) foi parada pela polícia e levada ao cárcere. Lá os policiais a

espancaram e forçaram-na a fazer sexo com outro detento com quem dividiu a cela para

que eles pudessem assistir.

 A  violência  por  parte  dos  transeuntes  é  bem  evidente  tanto  na  vivência  das

mulheres de Mamanguape quanto no relato de uma das indígenas que se prostituía em

João Pessoa. Certo dia ao dormir percebeu-se sendo chutada por alguns transeuntes que

passavam na rua. Em outro momento de pesquisa algumas mulheres relataram poucos

casos  de  violência  por  parte  dos  clientes  e  donos  dos  estabelecimentos.  Na  região

90 Na  pesquisa  referente  à  prostituição  em  Mamanguape  identifiquei  nove  bares,  a  maioria  deles  sob  a
coordenação de mulheres, onde estabeleci interlocução, porém foquei a pesquisa em um administrado por um cafetão.
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indígena em brigas entre colegas houve um homicídio, mas não consegui aprofundar as

interlocuções porque a mulher não se sentiu à vontade para falar.

São  múltiplos  ciclos  de  violências  vivenciados  por  estas  mulheres.  Segundo

Colvero (2008), a prostituição é uma atividade que expõe as mulheres a diversos riscos

como violências e doenças e está diretamente ligada a vulnerabilidade social. Porém, não

podemos generalizar as atividades da prostituição apenas a esses aspectos.

 Cada mulher residente no bar Aconchego carrega consigo alguma cicatriz que ao

descrevê-las mostram o ambiente conflituoso no qual exercem as atividades de trocas

sexuais e econômicas. Todas elas carregam na cintura uma faca para usar sempre que

precisar se defender em um ambiente permeado pelo uso de substâncias psicoativas91.

Ao passo que na pesquisa referente à Baía da Traição e aldeias Potiguara não há muitos

relatos  de violências físicas com a mesma intensidade do espaço descrito  à  cima.  A

violência nesta área se caracteriza em aspectos simbólicos e psicológicos presentes em

estigmas,  em  apontamentos  na  rua  devido  às  suas  escolhas  sexuais.  A  violência

psicológica  também  marca  a  vida  dessas  mulheres  no  trajeto  “dentro  e  fora” da

prostituição, quando, por exemplo, resolve parar de se prostituir para casar-se e sofrem

violência doméstica conjugal por parte dos seus companheiros. 

 A  entrada  na  prostituição  entre  as  interlocutoras  se  dá  geralmente  entre  a

puberdade e adolescência, após os períodos em que perderam as virgindades, entre 11 e

18  anos,  ou  como  elas  se  referem  “se  perderam”  ou  mesmo  “mexeram”  com  elas.

Descrevem de maneira quase natural suas entradas na prostituição, ou o momento em

que  começaram  a  receber  presentes  em  negociações  com  sexo.  O  cenário

socioeconômico do grupo também é um fator que faz com que optem pela prostituição

devido à falta de oportunidade de emprego na região, uma vez que devido as divisões de

papéis de gênero na maioria das vezes não há opção de trabalho disponível  para as

91 No primeiro ano de pesquisa em Mamanguape, o uso do crack não era disseminado no bar Aconchego, porém,
devido ao dono do estabelecimento vender a droga em seu estabelecimento todas as mulheres se viciaram, levando-as a
se prostituir apenas para satisfazer a ânsia da droga. Elas não se arrumavam mais para “a batalha” (termo usado por
elas), não comiam regulamente, e se prostituíam até por cinco reais quando não viam mais possibilidades de dinheiro.
Uma das mulheres com quem mantive interlocução durante três anos no processo da pesquisa afirmou que apesar do
programa  custar  em  torno  dos  30  reais  e  utilização  do  quarto  por  10  reais  a  cada  programa  elas  desenvolvem
mecanismos  para  ganhar  mais  dinheiro,  vão  fazer  programas  nas  margens  da  BR-101,   ou  mesmo no  posto  de
abastecimento nas margens da BR para não ter que pagar pelo quarto ao cafetão do recinto, assim economizam 10 reais
de cada cliente, porém o cafetão não pode descobrir que elas se prostituem fora do espaço estabelecido por eles, então
elas dizem que vão passear, visitar outros cabarés da região para falar com as amigas ou manguear ( termo usado por
elas para se referir à pedir dinheiro na rua).  Entre as histórias que Esperança narrou ela conta a vez em que se prostituiu
por cinco reais em meio à um roçado com um homem “com catinga de suor” que estava trabalhando na roça. “Com
mais cinco eu já compro uma pedra e fumo a noite” (Esperança, diário de campo, 2010). Quando as interlocutoras não
conseguiam dinheiro o suficiente para satisfazer  a necessidade da droga elas partilhavam os entorpecentes  entre si
gerando uma relação de reciprocidade entre elas.
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mulheres.  Elas  não  visualizam  trabalhos  com  pesca,  agricultura,  etc,  e  procuram na

prostituição oportunidade de trabalho num contexto de economia improvável e escassa

oportunidade de trabalho.

 Iniciadas na prostituição elas constroem suas perspectivas em meio à um projeto

de mobilidade social  e  econômica e para  isso  estabelecem relações e acordos entre

clientes, donos de estabelecimentos propícios as práticas da prostituição, entre si, família

e a comunidade. Grande parte das interlocutoras entram para o ramo do comércio do

sexo quase acidentalmente quando não lhe é assegurado sustento econômico. Como no

caso em que o marido provém o sustento familiar e morre levando a mulher a achar

maneiras como se sustentar financeiramente. Algumas casam e separam regularmente,

neste trajeto entre estado civil de solteira e casada elas saem e retomam as atividades

nas  negociações  com o  sexo  pago.  Quando  casadas  não  exercem as  atividades  de

prostituição, quando separadas retomam as atividades. Vários fatores implicam a entrada

e  saída  delas  na  prostituição  a  falta  de  emprego  e  necessidade  de  se  sustentar

financeiramente aliada a vontade de “brincar” são um dos fatores que marcam a entrada

delas na prostituição ao passo que o medo do estigma é um dos argumentos para saída

da prostituição.

 A  prostituição no  recorte  etnográfico  mostra-se  como em um jogo de  esconde

esconde elas mostram-se para os clientes e escondem-se da família e comunidade para

que  suas  atividades  no  comércio  com o corpo  sejam mantidas  em segredo.   Nesse

cenário  diverso  onde  o  jogo  de  interação  social  é  constante  analisei  recorrências  e

incongruências  nas  falas  situadas  de  mulheres  que  se  prostituem com estratégia  de

mobilidade e sobrevivência econômica. Segundo Juliana Losso (2010);

Para  o  caso das cidades  brasileiras  e  das marcas  de  uma moralidade
relacionada às tradições de uma sociedade patriarcal, podemos pensar as
carreiras das profissionais do sexo re-traçadas na tese (do estar na rua, na
correria),  como  parte  de  um  esforço  interpretativo  de  uma  grande
metrópole  moderno-contemporânea  no  Brasil,  para  além  de  um
antagonismo  simplista  entre  a  rua  e  a  casa.  (...)  Assim,  nas  grandes
metrópoles  moderno  contemporâneas,  o  desejo  de  consumo  do  prazer
alia-se  à  esfera  de  sua  produção  pela  via  do  trabalho,  que  abarca  a
prostituição feminina,  oferecendo-se às práticas sexuais  e corporais das
prostitutas  não  apenas  como  espetáculo  orgástico  para  a  cidade,  mas
como campo de possibilidades para a obtenção de mobilidade e ascensão
social de indivíduos de distintas camadas sociais (LOSSO, 2010, 100). 

Nesse  sentido,  a  prostituição  se  configura  como  resultado  de  intercâmbio  e

mobilidade urbana, situações que permitem a edificação projetos de mobilidade social e

econômica  e  ocupação  de  ruas  e  outros  ambientes  dentro  do  perímetro  urbano.  No
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entanto, a prostituição se apresenta com outro aspecto na zona rural e litorânea estudada,

as  ruas  não  são  ocupadas  pelas  mulheres  que  se  prostituem  e  elas  exercem  suas

atividades no ramo do comércio do corpo quase silenciosamente. 

Nesse  movimento,  a  prostituição  também  se  configura  como  resultado  da

precarização econômica na região. Diferente dos bairros das grandes cidades onde a

prostituição  é  exercida  em  bares,  casas,  cabarés,  na  região  pesquisada  (cidade  de

pequena  escala)  o  comércio  sexual  apresenta-se  com  intermitência  de  abertura  e

fechamento  de  bares  com  funcionalidade  de  prostituição,  neste  movimento  os  bares

fecham com frequência, a abertura destes ambiente é controlada na área indígena e as

interlocutoras estão sempre a viajar e retornar para lugares onde o trabalho com o corpo é

facilitado, longe dos olhos da comunidade. 

A travessia campo cidade de mulheres indígenas que procuram se prostituir longe

das aldeias para o fomento das atividades do sexo pago também pode ser percebida em

movimentos contrários onde mulheres saem de várias cidades do Brasil em busca de se

prostituir na Baía da Traição e aldeias Potiguara; são mulheres de Recife, João Pessoa,

Rio  Grande  do  Norte,  Bayeux,  Guarabira,  Cabedelo  que  fazem  o  movimento

cidade/litoral/campo que buscam na prostituição ascensão econômica e estratégias de

mobilidade, lógica intrínseca no âmbito da prostituição

A  diferença  entre  se  locomover  para  as  grandes  metrópoles  e  as  cidades  de

pequeno porte se dá pelo fato da segunda região apontada depender de períodos de

sazonalidade da pesca da Lagosta e veraneio para o funcionamento de um circuito de

prostituição. Além da mobilidade entre as cidades, há um movimento entre a vida pública

e  a  privada,  onde  mulheres  constroem  seus  corpos  entre  trocas  afetuosas e  trocas

econômicas. 

Em alguns momentos essas mulheres optam por negociações eróticas, em outros

por  um  relacionamento  ou  mesmo  relações  de  afeto  compartilhadas  ao  longo  de

programas, nesses casos, as mulheres começam a se relacionar com clientes, nesse

trajeto surge sentimentos que fazem com que elas deixem de cobrar ao cliente e pare de

usar camisinha com o mesmo, assim ele não mais na posição de cliente, passando a

trocar simbolicamente o “corpo afeto da mulher. 

Em  outros  casos  as  mulheres  mudam  com  frequência  seus  status  de

relacionamento entre esposas e solteiras. Algumas delas afirmaram ter relacionamento

fora da prostituição, ou seja, o corpo utilizado nas trocas econômicas por sexo não é o

mesmo utilizado nos relacionamentos delas. Deitar-se com muitos homens por dinheiro
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ou presentes é distinto do sexo marcado por um envolvimento afetivo. Se uma é uma

modalidade  de  transação  de  aspecto  quase  que  estritamente  comercial,  na  segunda

opera uma transação entre afetos, corpo, expectativas de uma outra forma de vida que,

ainda que não seja substutiva, seja ao menos alternativa à primeira.

A relação com a família  aparece com frequência nas vozes das interlocutoras,

muitas delas recorrem as suas famílias (mães) para cuidarem de seus filhos enquanto

viajam para se prostituir.  Outro aspecto intrigante é a doação de filhos na cidade de

Mamanguape, as mulheres que se prostituem nessa região costumam a doar seus filhos

quando  engravidam,  este  fenômeno  não  aparenta  ser  uma  situação  de  conflito  ou

sofrimento em relação à maternidade, e sim uma estratégia por parte dessas mulheres

para manter suas autonomias com os corpos, para poderem exercer suas atividades no

ramo do sexo pago, para se locomoverem para ouras cidades e circularem livremente

pelos espaços sociais, situação que se apresenta incompatível  com a criação de filhos.

Talvez,  este  seja  um  dos  motivos  pelos  quais  elas  não  demonstrem
grandes preocupações em realizar o pré-natal,  mesmo sob pressão das
enfermeiras e agentes de saúde,  que temem pelo  aumento da taxa de
mortalidade  materna  em  sua  área  de  atendimento.  Entretanto,  há
contradições  em  relação  à  maternidade.  Grande  parte  das  mulheres
grávidas que encontramos dizia conhecer os pais de seus filhos, ou seja,
não  tinham  simplesmente  engravidado  acidentalmente,  mas  pareciam
manter  algum  laço  afetivo  com  os  pais  das  crianças.  (NASCIMENTO,
2014, p. 79).

A doação de filhos também gera uma espécie de gratidão por parte da família que

recebeu, assim podem ajudar financeiramente a prostituta em algo como agradecimento

pelo  surgimento  do  filho.  Aí  são  produzidas  relações  baseadas  na  solidariedade  e

reciprocidade por parte da família que recebeu a criação para adoção. 

Uma das interlocutoras  da  pesquisa  do bar  Aconchego  me relatou  que  estava

grávida92, já tinha feito o exame para se certificar que não estava com Aids e para sua

alegria deu negativo, logo seu filho também está imune a doença.

O exame foi  um dos pré-requisitos pedidos pela família para qual ela iria dar a

criança para criar. Após se certificar de que não contraíra o vírus HIV a interlocutora tratou

92 Em outro momento da pesquisa conversei com uma interlocutora que já havia firmado acordos com a família que
adotaria seu futuro filho, após alguns meses ao achar que entrou em trabalho de parto percebeu que tinha verme e que
jamais ficou grávida do filho que achava estar. perguntei porque ela não descobriu que tinha verme ao invés de um filho
na barriga mais cedo, porque não procurou um médico, uma vez que o PSF fica na esquina do cabaré onde residia. A
interlocutora respondeu que nunca é em tratada nesse PSF, que sempre inventam uma desculpa para não atender as
mulheres que se prostituem no recinto e só fornecem camisinha as prostitutas raramente quando elas insistem muito.
Desse dia em diante passei a levar camisinha para o brega toda visita que fazia, porém elas começaram a negociar com
os preservativos, vendiam entre si para pelo valor de um real a unidade.
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de contar a família que receberá a criança. Nas vezes que nos falamos ela demonstrou

felicidade por arrumar uma família que cuidasse do seu filho e que lhe daria uma ajuda

financeira  pelo  menos no período do resguarde.  Meses depois  a  interlocutora  teve  a

criança e doou para a família com que estava conversando sobre a guarda da criança.

Casos  como  esse  fazem  parte  do  cotidiano  de  mulheres  que  se  prostituem  em

Mamanguape.

Entretanto, há contradições em relação à maternidade. Grande parte das
mulheres grávidas que encontramos conheciam os pais de seus filhos, ou
seja, não tinham simplesmente engravidado acidentalmente, mas pareciam
manter algum laço afetivo com os pais das crianças. Isto demonstra que
elas não usam os preservativos com qualquer  pessoa e cedem ao uso
quando a relação está estável, quando o cliente é fixo e confunde-se com
um namorado, quando há afeto. (GOMES, 2013, p.03).

 As experiências contadas por mulheres inseridas nas negociações com o corpo

mostram circuitos e trajetos que conectam novas reflexões acerca da prostituição como

pertencente  à  atividade  em  conexão  com  as  cidades,  em  contexto  de  metrópole  e

capitalismo urbano. Nesse sentido, a conexão entre cidade e prostituição, classicamente

ocupada pelas discussões acadêmicas e políticas sobre metrópoles, capitalismo urbano

adquire novas reflexões. Por este viés a busca por territorialidades do desejo estão em

constante fluxo, assim como as noções de territorialidade étnica de mulheres Potiguara

que encontram na prostituição possibilidades de mobilidade, sociabilidade e lazer.

A  relação  de  pertencimento  étnico  faz  com  que  estas  mulheres,  quando

necessário, acionem as identidades coletivas que as constituem. Segundo Barth (2000), a

identidade  étnica  não  é  estática,  como  qualquer  outra  identidade.  A  identidade  de

prostituta se transforma a partir das relações, dependendo do contexto e dos interesses

dos indivíduos. O autor também afirma que a interação entre os sujeitos e o grupo ao qual

faz  parte  permite  transformações  contínuas  que  modela  a  identidade  étnica,  um

movimento contido em um processo de exclusão e inclusão determinando quem faz parte

do grupo ou não. A organização social do grupo é determinada para definir o “eu” e o

“outro”, serve para categorizar os indivíduos que interagem entre si. 

 Com  base  nessa  premissa  analiso  a  identidade  étnica,  quando  acionada,  das

mulheres que se prostituem como demarcação entre “eu indígena” e “prostituta”. Quando

é acionada a identidade étnica de mulher pertencente a um grupo étnico que interage com

a comunidade se distanciam de uma segunda identidade organizada não mais em função

de seu pertencimento a um grupo étnico, mas agora a uma categoria profissional  ou
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trabalho – a prostituição. A manutenção dessas identidades, tanto a étnica quanto a de

mulher que se prostitui, vai depender padrões valorativos que as definem enquanto tal, e

a forma como irão se porta frente aos diversos contextos.

Quando  a  mulher  aciona  a  sua  identidade  étnica,  geralmente  em casos  como

rituais do  Toré  ou quando assumem a posição de indígena dentro e fora das aldeias,

sobretudo fora para marcar pertencimento ao grupo, na mesma ocasião elas silenciam a

identidade de prostituta. Porém, em alguns casos em que estão distantes da comunidade

se  prostituindo  acionam  a  identidade  étnica  a  seu  proveito  no  intuito  de  adquirir

visibilidade  nas  negociações  do  sexo  comercial,  onde  a  identidade  indígena  pode

significar  status  ou  mesmo  ser  ligada  a  potência  sexual  exótica,  dando  mais  capital

simbólico para a mulher que se prostitui. 

 Quando as indígenas estão diante da comunidade, suas identidades de prostitutas

jamais são acionadas, há um imenso segredo sobre suas práticas como parte de um

processo histórico ao qual estão inseridas. 

 No momento atual a identidade étnica Potiguara precisa ser conservada, livre de

implicações  referentes  as  negociações  do  sexo  comercial  devido  a  questões  de

etnicidade,  ou  seja,  quando  o  grupo  étnico  se  organiza  politicamente.  Contudo,  a

etnicidade propõe questões de territorialidade, de demarcação de terras, preocupações

que anteriormente não existiam devido ao processo de tomada das terras pelos usineiros

e família Lundgrem. Neste período procurava-se acionar a identidade cabocla, mas não a

indígena com medo de retaliações. No decorrer do processo de retomada começou a

vingar  entre  os  Potiguara  algumas prerrogativas  para  aquisição de respeito  enquanto

comunidade tradicional.  

 A partir desses parâmetros e das fronteiras étnicas percebe-se as dinâmicas de

interesses envolvidas no processo de construção de identidade.  A autoatribuição étnica,

segundo Barth (2000),  é  o fator que influenciará na organização do grupo e interfere

diretamente nas relações mantidas por eles.

A manutenção das identidades e segredo dessas mulheres depende diretamente

do  contexto  no  qual  estão  inseridas,  de  situações  de  interlocuções.  Nesse  sentido,

Gunperz  (2002),  analisa  os  propósitos  comunicativos,  a  contextualização  na  situação

interacional  da  fala,  de  discurso  situado  no  processo  conversacional.  Situação

conversacional, segundo o autor depende da sequência de fala e da interação social, não

faz parte de cenários idealizados. Gunperz trouxe para a antropologia a contribuição para

análises de conversas, sequências de construções do discurso face to face e as possíveis
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mudanças nesse processo. Nesses parâmetros analisei o discurso situado de mulheres

Potiguara que se prostituem percebendo as interlocuções, e sobretudo, quando o segredo

é inerente à prática da prostituição na comunidade indígena. 

Devido aos discursos situados diante do segredo, foi notável que a manutenção de

tal  investimento  moral  acontecia mesmo diante de mulheres que praticavam a mesma

atividade no comércio  do sexo pago.  Logo,  o  segredo tem um simbolismo bem mais

complexo  do  que  referente  apenas  a  questões  de  etnicidade,  abrindo  espaço  para

analisá-lo enquanto adereço da moral constituinte das mulheres que se prostituem e que

não querem ser  associadas as  atividades do comércio  com corpo/  sexo por  dinheiro

devido também às questões de estigmas, e de preconceito por parte da comunidade caso

o segredo delas venha à tona.

 Essas noções adquirem sentido no processo de deslocamento das indígenas no

trajeto campo-cidade, onde elas têm que se utilizar das devidas máscaras sociais para

esconderem suas atividades na prostituição diante  da comunidade indígena devido  a

vigilância  sobre  suas  atividades  sexuais.  Em  muitos  casos  mulheres  que  não  se

prostituem,  mas  tem  uma  vida  sexual  ativa,  recebem  a  classificação  de  “meninas

danadas” e sofrem sanções ao seu comportamento através da constante vigilância da

comunidade sobre suas práticas (sexuais).

Contudo, os afetos, os desejos, os prazeres e as buscas pelo sustento econômico

ganham espaço nas interlocuções de pesquisa, nas relações de prostituição fortemente

marcadas por gênero em contextos especifícos onde o segredo e a revelação fazem a

vida da mulher que se prostituí adiquirir sentido. Ao optar pela prostituição  as mulheres

adiquirem autonomia sobre seus corpos e vidas, ao negociarem com o corpo/sexo se

empoderam,  se  apropriam  de  seus  corpos.  Se  compararmos  as  condições  de  vida

anteriores a prostituição nota-se que a entrada das mulheres na prostituição proporcionou

melhoras em suas vidas, no que condiz com as relações econômicas as quais estão

inseridas, a  prostituição,  contudo,  se  apresenta  na  região  estudada  como  uma

categoria onde as fronteiras se apresentam borradas. Muitas só exercem as atividades de

negociação de sexo por dinheiro quando se faz necessário, quando precisam de dinheiro

ou aumentar a renda, enquanto outras encontram na prática da prostituição a chance de

liberdade, de sociabilidade e deslocamentos e de ganhar dinheiro sendo “danada”.

 A prostituiçao não está apenas associada ao modo de vida urbano, embora muitos

estudos voltem o olhar para o contexto urbano industrial. As das relações travadas na

região estudada se apresentam em parte no meio rural, em parte no meio de um território
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indígena,  e   em  estreita  relação  com  os  contextos  ubanos  de  escalas  diversas  na

circunvizinhança.  Categorizar  essas  relações  de  trocas  sexuais  no  meio  rural  implica

relocar as falas da interlocutoras sobre suas práticas nas negociações do corpo, de trocar

sexo por dinheiro e bens materiais. É apenas a partir do ponto de vista das interlocutoras

que poderemos classificar a atividade como prostituição ou não. É necessario perceber os

contextos, as vozes situadas das agentem, como estas produzem suas relações, como

atravessam e constituem os territorios  do  desejo  junto  a  corpos e  identidades,  como

estabelecem fronteiras ao passo que as borram. 

A prostituição na area indígena é um paralelo com a vida doméstica, de “moças de

família”,  é  narrada  pelas  mulheres  como uma atividade  cíclica,  de  constantes  idas  e

vindas que encontam nas fronteiras lugar para suas vidas em constante movimento entre

o rural e urbano. Denominam prostituição como o ato de “vender as carnes” ou mesmo

brincar  por  dinheiro.  Não  fazem questão  de  suas  atividades  no  ramo  do  sexo  pago

tenham visibilidade  e  exercem  as  funções  em bares  ou  em  residências  particulares,

quando não, atendem o cliente por telefone e marcam programas discretos para que não

sejam relacionadas como pertencente ao mercado da prostituição. 

 Já as mulheres que migram de outras regiões em direção a aldeia para fins de

prostituição fazem o trajeto  cidade/campo fazem parte  de  um circuito  mais  amplo  de

mobilidade que atravassa fronteiras estaduais e podem permanecer mais tempo dentro

das aldeias. Ao se movimentar, encontram na região posibilidades de trocas  que envolve

dinheiro e sexo. Porém, as indígenas que saem de suas respectivas aldeias não podem

permanecer muito tempo longe do territorio Potiguara devido à questões do segredo, não

podem revelar às suas famílias sobre suas práticas na prostituição e optam por manipular

a verdade dizendo que vão para outra cidade, geralmente João Pessoa para exercer as

funçõe de babá ou domésticas.

 A prostituição se caracteriza como um ambiente produtor de corpo, de identidades,

de relações em movimento, de pessoas de uma região que se fazem em movimento de

dupla circulação entre passagem por bares e nas idas e vindas da aldeia/cidade, a partir

de viagens rápidas de fins de semana e de breve estadia. A mobilidade proporciona ao

cliente a oferta de novidade, é possibilidade da prostituta se reinventar frente a novos

pagantes, de se tornar atração central e ter isso revertido em lucro. 

Lembro que uma vez ao chegar no bar da Baía da Traição para conversar com a

dona do estabelecimento e mulheres que se prostituíam em seu bar, como num piscar de
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olhos, surgiu um indígena perguntando se eu era “carne nova no pedaço 93”, em outros

momentos na pesquisa na cidade de Mamanguape me deparei com mulheres que quando

chegavam a cidade circulavam nas praças e ruas principais para mostrar aos homens que

o ambiente tinha “carne nova no pedaço.” Este movimento se faz em um espaço dinâmico

que proporciona encontros com o novo, com pessoas e de conhecer novos ambiente,

novas cidades. Uma vida que perpassa fronteiras geográficas, simbólicas e sociais. 

É no ir e voltar entre lugares e pessoas que as mulheres elaboram suas estratégias

de negociação e de vida potencial, seus sonhos, afetos e dores, suas experiências. Foi no

ir e vir dessas experiências que as histórias aqui narradas pretenderam, através de um

exercício de confiança, contribuir para uma maior compreensão sobre a experiência da

prostituição,  das  economias  eróticas,  das  cidades  de  pequena  escala,  do  lugar  da

fronteira.

93 Termo usado pelos interlocutores para remeter à novidade. Quando uma prostituta se locomove de uma   região a
outra ela aguça a vontade do cliente de conhecer a novidade, esse aspecto traz mais clientela para o estabelecimento e
mais  oportunidade  de  ganho  para  a  mulher  que  acabara  de  chegar  ao  bar  ou cabaré.  Porque a  oferta  de  procura
aumentará.
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ANEXOS

 Mapa do território indígena Potiguara- Litoral Norte paraibano.
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