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Resumo 

 

A inclusão da mulher profissional do sexo no espaço urbano, utilizando a rua como lugar e 

instrumento de trabalho, faz emergir na rua um espaço de tensão e jogos de poder. O território 

urbano, portanto, é um espaço vivido e experimentado cotidianamente pelas mulheres 

profissionais do sexo, sua inserção na cidade está de acordo com uma lógica específica, 

abrigando elementos importantes na produção de subjetividade. A experiência cotidiana 

nesses espaços se dá de infinitas maneiras, se concretiza em diferentes práticas e repercute de 

forma singular na vida de cada uma das trabalhadoras. As experiências urbanas produzidas 

nesse contexto sinalizam as formas de utilização dos espaços, de maneira contextualiza, 

abriga atravessamentos sociais, econômicos e culturais. Daí o interesse em produzir junto a 

elas um estranhamento em relação às situações de trabalho cotidianas e sua vivência no meio 

urbano. Com o objetivo geral de discutir a relação trabalho e experiências urbanas de 

mulheres profissionais do sexo, que trabalham nas ruas, desenvolveu-se uma etnografia 

urbana com mulheres cisgêneros, profissionais do sexo, atuantes em espaços de sociabilidade 

localizados na cidade de Natal/RN. A etnografia urbana permitiu a apreensão da atividade na 

organização urbana, como a prostituição está inserida nesse contexto e os sentidos que as 

pesquisadas dão as práticas de trabalho desenvolvidas no cotidiano das ruas. Como recurso 

adicional foi realizado uma entrevista semiestruturada para uma melhor categorização do 

público estudado. 

Palavras-chave: Profissionais do sexo; experiências urbanas; mulher; vulnerabilidade;  
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Abstract 

 

The inclusion of the woman in a state of prostitution within the urban space, using the street 

as place and an instrument of work, make the street emerge as a space of tension and games of 

power. The urban territory, therefore, is a space lived and experienced daily by women in a 

state of prostitution, their insertion in the city is according to a specific logic, harboring 

important elements in the production of subjectivity. The daily experience in these areas takes 

place in infinite ways, is concretized in several practices and has a unique impact on the lives 

of each of the workers. The urban experiences produced in this context sign the ways of using 

spaces, in a contextualized way, shelters social, economic and cultural crossings. Therefore 

the interest in producing with them a strangeness in relation to everyday work situations and 

their experience in the urban environment with the general objective of examining the 

relationship between work and urban experiences of woman in a state of prostitution who act 

in the streets, an urban ethnography was developed with cisgender sex workers that are 

located in social spaces in the city of Natal / RN. The urban ethnography allowed the 

apprehension of the activity in the urban organization, as prostitution is inserted in this 

context and the senses that the researched give the practices of work developed in the daily 

life of these streets. As an additional resource, a semi-structured interview was conducted to 

better categorize this public. 

Keywords: prostitution; urban experiences; woman; vulnerability; 
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Introdução 

 

A prostituição é historicamente controversa e atravessada por questões morais e 

religiosas. Apresenta inúmeras características e condições, e se constitui de forma diversa a 

partir de categorias sociais como gênero, raça, classe, sexualidade (Barreto & Grossi, 2012; 

Burbulhan, Guimarães & Alves, 2012). Ao tentar problematizar as práticas de mulheres 

profissionais do sexo, busca-se visibilizar as experiências urbanas e as vulnerabilidades que 

emergem nesse cenário, apontando a urgência em promover garantias de direitos e acesso 

amplo ao cuidado em saúde.  

No Brasil, estudos pioneiros como os de Maria Dulce Gaspar (1985), em “Garotas de 

programa: prostituição em Copacabana e identidade social”, e de Margareth Rago (1991) 

descrevem a trajetória da prostituição feminina desde a virada do século XIX para o XX. 

Sendo marcos na produção nacional a respeito da temática, esses trabalhos indicam a 

constituição da atividade e abrem espaço para outras possibilidades de leituras a exemplo de 

estudos que qualificam condições de trabalho, violência, saúde, cidadania, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e relações amorosas (Fonseca, 1996; Esposito & 

Kahhale, 2006; Nunes & Andrade, 2009; Morcillo, 2014; Andrade, 2012; Piscitelli, 2010). 

O interesse pessoal pela temática inicia de forma peculiar e que de certa maneira 

sinaliza alguns encaminhamentos deste estudo. Durante toda a minha infância, na cidade de 

Garanhuns – PE, no trajeto de casa para a escola existia uma rua paralela pela qual não 

podíamos passar, sem haver uma explicação clara da razão da proibição. A curiosidade sobre 

o que aquela rua guardava só teve fim quando entendi que ali era uma zona de 

comercialização do sexo. Anos depois, foi proposto realizar um trabalho de intervenção 

durante a disciplina de Dinâmica de Grupo e Relações Humanas (DGRH), no curso de 

Graduação em Psicologia da Universidade de Pernambuco; a escolha do lugar para realizá-lo 

era livre e nesse momento lembrei-me da rua “proibida”. Lá foi criado um grupo operativo 
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aberto que tinha como objetivo a construção e utilização de oficinas, visando sensibilizar as 

profissionais do sexo em relação à promoção de ações de redução de danos e dos estigmas 

advindos da profissão. 

 A experiência de intervenção revelou um campo complexo, por vezes pouco 

visibilizado, o qual inspirou a produção do trabalho de conclusão de curso. Posteriormente, a 

temática foi resgatada durante uma especialização lato sensu em Saúde Mental e Intervenção 

Psicossocial oferecida pela Universidade de Pernambuco, quando foi discutida a situação de 

vulnerabilidade da mulher profissional do sexo a partir de sua representação no ordenamento 

jurídico. 

Nesta pesquisa de Mestrado, intenciona-se avançar na temática a partir da análise do 

cotidiano de trabalho das mulheres que atuam profissionalmente nas ruas, suas experiências 

urbanas e a produção de vulnerabilidades. Nesse sentido, os objetivos do trabalho são os 

seguintes: Com o objetivo geral propomos discutir a relação cidade e experiências urbanas de 

mulheres profissionais do sexo que trabalham nas ruas. Nos objetivos específicos sinalizamos: 

1- Investigar como se organizam os laços de pertencimento e estabelecimento de fronteiras no 

espaço urbano, durante a comercialização do sexo nas ruas; 2- Descrever como se dá a 

visibilidade e inserção da comercialização do sexo na paisagem urbana; 3- Aproximar-se das 

experiências e dos afetos vividos pelas mulheres profissionais do sexo na cidade e como isso 

se relaciona com a produção de subjetividade; 4 - Identificar as formas de uso da cidade pelas 

mulheres profissionais do sexo e discutir como o espaço urbano pode constituir-se como 

elemento de vulnerabilização ou de potência; 5- Conhecer a percepção das mulheres 

profissionais do sexo acerca da relação entre o trabalho na rua, a saúde e suas múltiplas 

determinações. 

Em outras palavras, pretendemos fazer uma aproximação das experiências e dos afetos 

vividos no trabalho nas ruas e investigar como isso se relaciona à produção subjetiva e à 
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emergência de agenciamentos que problematizam as dinâmicas de assujeitamento das 

mulheres às construções sociais hegemônicas sobre a comercialização do sexo. 

A inserção no campo ofereceu uma série de desafios, pois, embora a aproximação com 

o público alvo da pesquisa não fosse algo inédito para o pesquisador, o cenário urbano da 

cidade do Natal assim era. Considerando que o território do qual esta atividade se desenvolve 

impacta profundamente nas suas características, as experiências anteriores com o mesmo 

público, mas que se deram em outros lugares, pouco nos servem de parâmetro.   

Optou-se por utilizar uma metodologia na qual as relações entre a cidade, produção de 

experiências urbanas e a comercialização do sexo pudesse ser apreendida no espaço de sua 

produção. Desse modo, nos propomos a desenvolver uma Etnografia Urbana (Magnani, 2002) 

como estratégia principal, acompanhada em um segundo momento de uma entrevista 

semiestruturada que também seria realizada no próprio local de trabalho. A pesquisa se 

desenvolveu em três polos conhecidos de prostituição de rua na cidade, durante o período de 

15/12/2017 a 10/04/2018. 

Como dito, priorizamos o desenvolvimento do estudo através de uma metodologia que 

propiciasse uma imersão densa no campo e desta forma assumimos alguns desafios. A 

exposição do pesquisador nas ruas revelou algumas dificuldades já previstas, como a de 

estabelecer contato com as potenciais participantes do estudo: o pesquisador, por ser homem 

cisgênero, de início percebia um movimento de recuo das participantes ou de ser confundido 

com a clientela, necessitando uma aproximação cuidadosa. Outra questão era a realização de 

observações em lugares e horários pouco convencionais, lidar com o horário de trabalho e 

principalmente não atrapalhar o desenvolvimento da atividade.  

Outras dificuldades que não foram previstas durante a idealização do estudo se 

apresentaram a partir do momento da inserção no campo, dentre as quais podemos destacar: a 

greve da polícia militar durante o período inicial da inserção no campo, contato com o tráfico 

de drogas local, ser confundido com investigador de polícia ou de algum veículo de mídia, ser 
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abordado pelos clientes que frequentavam os lugares, encontrar lugar adequado na rua para 

realizar as entrevistas e a impossibilidade de uso de recursos tecnológicos para gravação de 

áudio em algumas ocasiões. 

A organização da dissertação gira em torno de seis eixos com a intenção de caracterizar e 

contextualizar a inserção da comercialização do sexo na cidade, apontando para a relevância 

da leitura da cidade como espaço complexo e ativo. Tratamos inicialmente da cidade na 

contemporaneidade e as experiências urbanas nela produzidas. No segundo momento, 

entendemos a cidade como espaço produtor de subjetividade e, na sequência, tratamos de 

aspectos locais considerando a urbanização e a comercialização do sexo na cidade do Natal. 

Pela diversidade de práticas que a prostituição pode assumir, evidenciaremos as 

características da atividade em especial a de rua e os rebatimentos da atividade com a cidade e 

as questões de gênero que estão envolvidas. Por fim, consideramos as vulnerabilidades e 

potências envolvidas nas experiências urbanas de mulheres profissionais do sexo. Após essa 

discussão, trataremos dos dados produzidos a partir da etnografia urbana. 
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1. Cidade, contemporaneidade e experiências urbanas 

 

Segundo Rolnik (2004), a cidade nasce do processo de sedentarização (tecnologias 

agrícolas, domínio dos territórios e produção de excedentes possibilitaram que a humanidade 

abandonasse práticas nômades) e de uma nova relação indivíduo/natureza. Dessa forma, a 

origem da cidade está intimamente ligada ao desenvolvimento agrícola. Ribeiro (1998) indica 

que mediante o processo de aprimoramento das técnicas agrícolas tornou-se possível a fixação 

no solo, emergindo assim a primeira condição para o nascimento das cidades.  

Esse movimento, nomeado de “Revolução Agrícola”, foi uma forma de 

desenvolvimento e acumulação de técnicas de intervenção e transformação do espaço 

objetivando a produção de alimentos. Para algumas culturas, esse desenvolvimento resultou 

em um processo abrangente, envolvendo outras possibilidades de intervir no espaço 

(construção de sistemas de irrigação, desvio de córregos, construções para armazenar o 

excedente, etc.) e que se ampliaram progressivamente. Diante das técnicas desenvolvidas, 

alteraram-se, sobremaneira, as formas e a eficácia da produção, o que repercutiu nos modos 

de vida e criou-se uma nova configuração social (Ribeiro, 1998). 

Apenas com essas novas formas de produção agrícola e sua condição de produzir 

excedentes, fato até então inédito na conhecida história da humanidade, é que nasce a 

necessidade de uma organização social, mais uma peça fundamental para o surgimento da 

cidade. Havia um excedente a ser organizado, distribuído, trabalho a ser dividido e 

compartilhado, necessidade de transmissão dos conhecimentos adquiridos, exigindo assim a 

criação de especialistas e de uma elite governante que gerisse e determinasse o 

“desenvolvimento” comum das primeiras aglomerações que deram início às cidades (Sjoberg, 

1972). 

 Por sua capacidade de atrair e aglomerar indivíduos, a cidade organizou-se por meio 

de um tripé constituído pela gestão da produção coletiva, existência política e organização 
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social (Rolnik, 2004). A autora revela que “desde sua origem cidade significa ao mesmo 

tempo, uma maneira de organizar o território e uma relação política” (Rolnik, 2004, p. 21), 

despontando como uma consequência da necessidade de gestão da vida coletiva.  

Espacialmente, a configuração das cidades está articulada ao surgimento de técnicas 

para intervir no espaço natural. Com as tecnologias que partiram do tijolo cozido até as mais 

refinadas formas de construção, surgiu uma nova maneira de pensar a realidade 

indivíduo/natureza. Assim, “o desenho das ruas e das casas, das praças e dos templos, além de 

conter a experiência daqueles que construíram, denota o seu mundo” (Rolnik, 2004, p. 17). 

Através das construções, pode-se produzir uma forma de escrita, pois “a arquitetura da cidade 

é ao mesmo tempo contingente e registro da vida social” (Rolnik, 2004, p. 18), dessa forma 

registra os modos de subjetivação, uma inscrição social no sentido amplo do termo. 

A cidade que nos é apresentada, como produção construída, conjunto de casas, 

prédios, ruas, etc., deve ser compreendida nos fluxos e articulação do construído e o não 

construído (Carlos, 2007). Percebe-se que essa divisão que a autora propõe não significa 

polarizar, mas acrescentar um novo paradigma na interpretação das cidades.  Desse modo, a 

cidade pode ser entendida como um fenômeno dinâmico e em constituição ininterrupta da 

relação entre o construído e o vivido. 

É possível definir a cidade e o ambiente urbano em dois campos interdependentes. No 

primeiro está situado o solo, estruturas físicas onde estão casas, prédios e outros dispositivos. 

No segundo, contamos com o lugar onde as atividades são desenvolvidas pelas pessoas que 

nele habitam. Contudo,  

 

(...) não se pode considerar a cidade como simples produto de 

demarcações administrativas: edificações mais ou menos adequadas a 

um pertinente uso do solo, densas e heterogêneas agregações 
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populacionais, fachadas arquitetônicas, vias urbanas que se cruzam, 

equipamentos com soluções técnicas sofisticadas (Ferrara, 1988, p. 41). 

 

Cidade torna-se, então, o resultado da apropriação do seu usuário. Atrai e ancora 

vivências múltiplas, atuando em resposta às necessidades de centralização das relações 

humanas (Ferrara, 1988). Utilizado no campo da arquitetura, um conceito que nos ajuda a 

exemplificar essa aproximação entre o vivido e o construído, presente nas cidades, é a noção 

de “porosidade” proposta por Benjamin (1987). A partir da análise da cidade de Nápoles, em 

um processo detalhado da dinâmica histórica e social local, compreende: “A arquitetura é 

porosa como essas rochas. Construção e ação se entrelaçam uma à outra em pátios, arcadas e 

escadas. Em todos os lugares se preservam espaços capazes de se tornarem cenário de novas e 

inéditas constelações de eventos” (Benjamin, 1987, p. 147). Dessa forma, não podemos 

esperar barreiras entre o construído, concreto, e o vivido que emerge socialmente, pois a 

permeabilidade está presente em ambos os lados. Essa concepção oferece-nos a imagem de 

uma cidade que não abriga o definitivo, que por sua porosidade torna-se fonte inesgotável de 

vida a ser redescoberta e reconstruída socialmente (Benjami, 1987). 

Assim, as relações sociais se estabelecem concretamente através da dialogia com as 

relações espaciais. A cidade torna isso possível. Apresentar qual prática sócio-espacial está 

presente nos modos de vida existentes na cidade possibilita uma aproximação aos elementos 

constitutivos da experiência humana. Contudo, cidade passa a ser compreendida como 

produção concreta, como “trabalho materializado, acumulado ao longo de uma série de 

gerações” (Carlos, 2007, p. 20) e produzido histórico-socialmente. 

A cidade abriga as histórias, ideologias, formas de agir, pensar, consumir, é pura 

heterogeneidade. O modo de vida urbano produz um espectro de valores, cultura, ideias e 

comportamentos que são reproduzidos e por vezes normatizados, mas também é campo fértil 

para o contraditório que surge como formas de ruptura às práticas hegemônicas. A cidade será 
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sempre um campo privilegiado de questionamentos de sua própria normatização (Carlos, 

2007). 

É compreensível que a cidade não se estabeleceu como objeto finalizado; as nossas 

cidades contemporâneas são fruto de um processo histórico que envolve modos de produção, 

socialização, ideologias e cultura. Um esforço que pretende delinear alguns caminhos 

possíveis desse desenvolvimento das cidades é abordado por Henry Lefebvre (2001). O autor 

divide a cidade em três modelos através de uma perspectiva histórica: a cidade política, a 

cidade comercial e a cidade industrial. Vale ressaltar que, para o referido autor, a cidade 

também se configura como uma expressão social projetada em um espaço, consonante com as 

interpretações até aqui já apresentadas.  

De início, Lefebvre (2001) descreve a cidade política, oriunda da Grécia antiga. 

Caracteriza-se por seu objetivo de centralizar o poder, tendo a Ágora como representação 

maior desse caráter. Uma cidade para homens livres, constituída de dispositivos organizados 

espacialmente, que traduzem a divisão do trabalho (casas, praças, palácios, tempos), e 

refletem a já consolidada divisão social das atividades. Em um processo que apreende uma 

infinidade de nuances, a cidade política vai perdendo suas características a partir da ascensão 

de uma atividade presente desde sua origem, mas que passou a ganhar maior destaque: o 

comércio. O desenvolvimento e fortalecimento de uma classe social, a dos comerciantes, 

reconfigurou o espaço, empurrando os lugares onde o comércio acontecia para uma posição 

de centralidade na cidade. Anteriormente, essas atividades comerciais ocupavam um lugar 

acessório, marginalizado, distante dos polos de comando da cidade que abrigavam as questões 

políticas; implantavam-se em entradas e no entorno das aglomerações urbanas.  

As mudanças nos modos de produção resultaram também em novas reproduções 

sociais, privilegiando espaços de trocas. A cidade comercial se sobrepõe à cidade política, 

agregando novos valores e morfologias. O comércio passa a ocupar o lugar central na cidade, 

dividindo território com os templos, praças e lugares de comando. Esse desenvolvimento se 
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dá de forma acumulativa, não sendo possível pensar em uma superação completa de um 

modelo de cidade para a implantação de outro (Lefebvre, 2001). 

A cidade comercial se estabelece, criam-se redes e fluxos de produção, comércio 

intercidades, navegações, comércio intercontinental, acumulação de riquezas, criação dos 

primeiros bancos, fatos estes que propulsionam o início da industrialização. As primeiras 

indústrias surgem em resposta à produção de bens para abastecer um comércio cada vez mais 

desenvolvido.  Implantam-se inicialmente em lugares onde a matéria prima era abundante ou 

que possuísse fontes de energia acessíveis. Esse tipo de exploração interiorizou a atividade, 

uma indústria até então distante das cidades. Mediante seu desenvolvimento, a indústria 

passou a buscar por mão de obra (maior abundância nas cidades). A indústria, assim, 

aproximou-se cada vez mais da cidade, reconfigurando-a, produzindo o que se pode chamar 

então de cidade industrial (Lefebvre, 2001).  

Ao longo do século XIX, a industrialização se alastrou, modificou a sociedade, que até 

então era fundamentada na produção artesanal e agrária, superou os modelos de cidades 

anteriores, para torná-la uma sociedade de produção industrial, mecanizada, segmentada e 

prioritariamente mercantilizada. A industrialização passa a ser um marco importante, pois ela 

determinará os caminhos na construção e representação das cidades contemporâneas 

(Lefebvre, 2001).  

A cidade é “tomada de assalto” pelo processo de industrialização, processo esse que 

produz um tecido urbano que tem como objetivo principal a produção de bens de consumo. O 

tecido urbano construído resultará em um modo de viver e produzir em rede, que abrange uma 

ou mais cidades. Como resultado, observa-se um adensamento das redes produzidas que se 

desenvolvem em escala global, valorizando uma lógica de homogeneização das atividades 

produtivas (Lefebvre, 2001).  
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Propor uma leitura da cidade mediante sua funcionalidade promove inegavelmente 

discutir os modos de produção presentes, não desconsiderando suas infinitas formas de uso, 

porém, elege a produção de bens e serviços como argumento central na vida urbana. 

 

O desenvolvimento das forças produtivas produz mudanças constantes 

e com essas a modificação do espaço urbano. Essas mudanças são 

hoje cada vez mais rápidas e profundas, gerando novas formas de 

configuração espacial, novo ritmo de vida, novo relacionamento entre 

as pessoas, novos valores (Carlos, 1999, p. 69). 

 

O que nasce da cidade industrial é uma valorização do produto em detrimento da obra. 

Relações passam a ser mediadas agora pelo valor de troca, e impactos significativos são 

gerados no cotidiano e nas experiências urbanas nele produzidas.  

A cidade contemporânea é resultado do processo de industrialização, palco da 

experiência urbana que nos interessa investigar. Será compreendida também a partir da 

perspectiva do pensamento crítico e dos autores que estudam a condição hipermoderna. Ao 

escolher o conceito de hipermodernidade, situamo-nos em um lugar para interpretar a 

contemporaneidade, sabendo também que esse não é o único. 

 A sociedade hipermoderna caracteriza-se prioritariamente pela intensificação do 

consumo. Novas formas de sociabilidade são criadas por relações superficiais, efêmeras e de 

valorização da individualidade, segundo autores como Lipovetsky (1983), Chiavenato (1998), 

e Debord (1997). O uso do termo hipermodernidade, ao invés de pós-modernidade, representa 

uma crítica à ideia de uma modernidade finalizada que o prefixo pós pode sugerir. 

Consideramos, então, que os processos presentes seriam resultado de uma aceleração de 

movimentos nativos da própria modernidade, através das novas formas de produção e 
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comércio, oriundos da industrialização e que impactaram o viver, sobretudo nas cidades, 

como sinalizamos anteriormente.  

Curiosamente, o termo pós-modernidade, o qual buscamos suplantar, surge no campo 

da arquitetura para dar nome a um conjunto estilístico de construção. No fim da década de 

1970, passou a figurar nas discussões científicas, em que demarcava a profunda reorganização 

social e cultural das sociedades democráticas. Esse período caracteriza-se pelos novos 

sistemas de comunicação e valorização do individualismo, do consumo de bens não duráveis, 

do narcisismo exacerbado que é marcado pelo culto ao corpo e suas buscas hedonistas. Como 

imagem que melhor representa a sensibilidade psicológica produzida nesse momento está à 

realização individual, “(...) centrada sobre a realização emocional de si mesma, ávida de 

juventude, de esportes, de ritmos, mais empenhado em se realizar continuamente na esfera 

íntima (...)”. (Lipovetsky, 1983, p. XXI). 

Para compreender a contemporaneidade, Giddens (1991) propõe que, além de nos 

debruçarmos sobre a necessidade de nomeá-la como pós-moderna, hipermoderna, sociedade 

do consumo ou sociedade pós-industrial, devemos antes compreender a gênese moderna. O 

autor sugere estarmos diante de um momento em que as consequências da modernidade estão 

alcançando uma potência cada vez maior e universalizada, fato que também pode ser visto 

como principal argumento nas obras de Lipovetsky (1983).  

As transformações nos modos de vida produzidos na modernidade, fonte de todos os 

aspectos pós-modernos ou hipermodernos, se constituíram de uma maneira inédita, 

caracterizando-se pela abrangência e profundidade das alterações do cotidiano. A 

modernidade ganhou corpo mediante os processos de descontinuidades das tradicionais 

sociedades pré-modernas.  

Giddens (1991) elenca três fatores fundamentais no processo de sedimentação da 

modernidade. O primeiro é o “ritmo de mudança”, que impõe um movimento, aceleração 

constante e uma nova relação com o tempo; se evidencia principalmente nas produções 
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tecnológicas e nas novas formas de produção industrial, mas está presente em todos os 

campos sociais. Outro fator é o “espaço da mudança”, resultante de uma transformação de 

interconexões globais; um território expandido através dos novos meios de comunicação e 

transporte, um mundo que se torna cada vez mais global. Por fim, Giddens (1991) acrescenta 

a “natureza intrínseca das instituições modernas”, referente ao surgimento de dispositivos 

novos, a exemplo de aspectos políticos (o estado-nação), tecnológicos (novas fontes de 

energia), entre outros. 

A modernidade, contudo, não consegue operar na descontinuidade em todos os 

campos da ordem social pré-existente. Um exemplo disso é como ela se apropria da cidade, 

onde o moderno se instalou fazendo uso das estruturas produzidas nos modelos de cidades 

tradicionais. Agregou uma profunda reorganização, ordenando novos princípios urbanos, 

transformando um lugar já existente. A cidade foi expandida, reconfigurada, porém não 

podemos supor que a mesma foi superada ou descontinuada (Giddens, 1991). 

As cidades tenderam a se homogeneizar a partir da globalização, implicando na perda 

de espaço de aspectos particulares mediante um projeto de “modernização”.  O progresso 

moderno é vendido e entendido por muito tempo como o reflexo do desenvolvimento 

máximo, do apogeu social, de melhorias nas condições de vida e saúde através das 

tecnologias. Porém, Giddens (1991) propõe uma crítica sinalizando que observamos na 

verdade um mundo perigoso, pois o projeto avançado de desenvolvimento social/tecnológico 

não teve o êxito esperado. 

A modernidade, mediante sua premissa globalizante, possui um caráter extensionista, 

colonizador. Resulta em uma apropriação e deslocamento do indivíduo na complexa mudança 

dos polos local para o global. Por consequência, 

 

 (...) o progresso se torna esvaziado de conteúdo conforme a 

circularidade da modernidade se firma, e, em um nível lateral, a 
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quantidade de informação que flui diariamente para dentro, envolvida 

no fato de se viver em um mundo, pode às vezes ser assoberbante 

(Giddens, 1991, p. 155).  

 

Passa a imperar a grande oferta de informações globais que ditam formas de viver, 

habitar, consumir, subjetivar. As particularidades locais a cada dia perdem seu significado em 

prol de um mercado global e homogeneizador. 

 

A globalização não diz respeito apenas à criação de sistemas em 

grande escala, mas também à transformação de contextos locais e até 

mesmo pessoais de experiência social. Nossas atividades cotidianas 

são cada vez mais influenciadas por eventos que acontecem do outro 

lado do mundo. De modo oposto, hábitos dos estilos de vida locais 

tornaram-se globalmente determinantes (Giddens, 1996, p. 133). 

 

Esse processo não se trata apenas de uma descentralização do sujeito ou de uma 

fragmentação cultural, pois repercute na constituição de novos processos de subjetivação e 

organização social global, na fragilização das experiências coletivas e comunitárias.  

 Em uma economia massivamente globalizada e dominada pelo mercado, observa-se 

uma sociedade onde o consumo atinge todas as esferas do cotidiano (Chiavenato, 1998; 

Debord, 1997). A noção de sociedade do consumo representa, sobretudo, uma resposta à 

produção industrial que necessita escoar sua produção, cada vez maior, exigindo a criação dos 

mercados de consumo em massa. Como motor de promoção para o consumo, os espaços 

passaram a serem inundados por ações publicitárias, vitrines, cartazes, vídeos, que priorizam a 

estética como forma de comunicação e incentivo ao consumo.  
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A imagem passou a mediar não só as relações de compras, mas também as relações 

sociais, constituindo uma sociedade espetacularizada, que é apresentada em imagens que 

traduzem o que é bom, bonito e necessário. A sociedade caminhou guiada pelo capitalismo 

para um estado onde “parecer” torna-se o mais importante. As relações virtuais e as novas 

formas de interação, através das redes sociais, exemplificam bem esse movimento (Debord, 

1997). 

 Esses novos arranjos repercutem nas cidades de infinitas maneiras. A criação de 

imagens que resumem o habitar em pontos turísticos, os folhetos das agências de viagem, a 

cidade turística que serve muito mais a um processo de mercantilização no uso do espaço do 

que uma cidade como lugar de encontros, trabalho e moradia, são exemplos desse fenômeno. 

Para habitar na cidade espetacularizada é preciso compreender, através dos signos estéticos 

apresentados, em quais lugares o habitante é autorizado a circular, qual espaço poderá 

consumir; portanto, impacta indiscutivelmente nas experiências urbanas e formas de 

socialização (Debord, 1997).  

Simmel (2005) revela aspectos importantes da vivência urbana, relacionando a 

expansão do mercado às consequências das experiências passadas nas cidades, e como isso 

repercute na saúde de pessoas, já que os habitantes dos grandes centros precisam desenvolver 

estratégias de enfrentamento às transformações ameaçadoras do meio externo, como um 

“preservativo da vida subjetiva frente às coações da cidade grande” (Simmel, 2005, p. 116). 

Dessa maneira, viver em sociedades urbanas significa adotar um conjunto de estratégias de 

enfrentamento diante das consequências psicológicas produzidas pelo mercado e pela vida na 

cidade. O imperativo monetário mediando as relações sociais e a cidade funcionando em 

resposta ao mercado são elencados pelo referido autor como os principais desafios a serem 

enfrentados. 

Diante disso, as estratégias de defesa são traduzidas em comportamentos protetivos no 

enfrentamento das violências produzidas. Como exemplo, temos a atitude blasé 
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(comportamento de indiferença frente aos “estranhos”), que é compreendida como uma 

resposta às novas configurações sociais e urbanas promovidas pela cidade. Pode ser vista no 

afastamento, na incapacidade de reagir aos estímulos nocivos impostos pelo mercado; é um 

fechar de olhos para os problemas sociais. Privilegia-se cada vez mais o bem-estar individual. 

Pressupõe-se que, diante da incapacidade de se opor ao funcionamento da cidade, a atitude 

blasé seria um modo de resguardar inclusive aspectos da saúde mental dos citadinos. À luz de 

Simmel (2005), podemos entender como podem ser produzidas as invisibilidades presentes na 

vida urbana e como estas são reproduzidas no campo da subjetividade.  

Em suma, apresentamos a experiência urbana como resultado da interface entre a 

cidade, as relações sociais nela existentes e sua inserção na contemporaneidade. Representa o 

vivido e é mediada pelo uso do espaço em seu processo de apropriação. Abarca as relações 

cotidianas, nas casas, vizinhanças, ruas, cidade, trabalho. Pode ser traduzida como os modos 

de vida onde o espaço habitado ganha significados (Carlos, 2007). 

Assim, a experiência urbana é efeito dos contrastes sociais, da economia, dos modos 

de produção, de aspectos culturais, geracionais, de raça, classe, gênero. Está relacionada às 

formas de utilização dos espaços urbanos. Desse modo, pode ser evidenciada através do 

estudo das experiências de alteridade nas cidades, dos vínculos e sociabilidades possíveis, 

através de uma leitura interdisciplinar tal como sugerem Dimenstein e Scocuglia (2017).  

 

2. Da relação cidade e produção de subjetividade 

 

Dado o trajeto percorrido até aqui, compreendemos que habitar a cidade resulta em 

uma experiência complexa e dotada de peculiaridades.  A forma de inserção e utilização dos 

espaços urbanos configura-se em experiências singulares e de produção de subjetividade. 

Esses aspectos provenientes da cidade são elementos que devem ser considerados ao 

investigarmos a experiência de mulheres profissionais do sexo que atuam nas ruas, dada sua 
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relação indissociável com o cenário urbano. Contemporaneamente, podemos supor inclusive 

que o fenômeno urbano se revela como protagonista, quando percebemos que as cidades 

produzem os destinos da humanidade (Guattari, 1992). 

Levamos em conta que “o provir da humanidade parece inseparável do devir urbano” 

(Guattari 1992, p.170), desse modo, o processo de produção de subjetividade reflete também 

uma função subjetiva dos objetos e construções da cidade. Uma definição urbana em termos 

de espacialidade não seria suficiente, pois nós entendemos que a subjetivação está conectada 

com a cidade. Portanto, não cabe mais relacionar a subjetividade apenas com uma noção de 

interioridade e muito menos a cidade como material externo e inerte.  Compreendemos a 

subjetividade à luz de Deleuze e Guattari, como defende Ferreira (2004):  

 

A subjetividade entendida como emergência histórica de processos, 

não determinados pelo social, mas em conexão com os processos 

sociais, culturais, econômicos, tecnológicos, midiáticos, ecológicos, 

urbanos, que participam de sua constituição e de seu funcionamento. 

A noção de causalidade dá lugar a de concomitância, de conexão 

rizomática ou causalidade imanente (Ferreira, 2004 p. 4).  

 

Ganha força a noção de uma subjetividade como processo plural, e afasta-se da ideia 

de uma interioridade indenitária, imune aos elementos externos e com uma perspectiva 

estrutural. O modo de subjetivação que é particular a esse sujeito contemporâneo é o de um 

sujeito do desejo, não universal e construído historicamente, como sugere Foucault (1995). 

Portanto, nosso esforço em traçar algumas linhas e apontamentos sobre a contemporaneidade 

justifica-se também no esforço de compreender os elementos constitutivos desses processos 

de subjetivação, através de algumas perspectivas que nos parecem pertinentes.  



17 

 

Até então, a relação cidade/contemporaneidade/subjetividade demonstrou ser 

imprescindível para nosso estudo. Seguimos agora para um entendimento que reforça que a 

subjetividade é “constituída por exterioridades espaciais e materiais ativas e não lineares” 

(Cardoso, 2016, p. 242). Esse ponto de vista descarta a ideia de um sujeito composto apenas 

pelo seu corpo ou interioridade, e traz à tona a relevância da cidade na constituição desses 

sujeitos urbanos. Parte-se da ideia do Fora em Deleuze e Foucault para demonstrar que o Fora 

é constituído de ações, que são um aglomerado de forças pré-individuais que ainda não foram 

agenciadas. O Fora “é qualquer ação que entra em relação tensa e não determinada com outra 

ação, tentando direcioná-la” (Cardoso, 2016, p. 245). Ao conjunto de ações e como elas se 

relacionam, sob uma leitura foucaultiana, dar-se o nome de poder.  

O Fora se expressa como fluxo diverso de ações/forças que sempre podem mudar de 

direção, sendo assim uma expressão do múltiplo e do inesperado. Somente no último instante 

de seu movimento é que essas ações/forças podem ser inteligíveis, transformando-se em um 

objeto ou indivíduo. Portanto, é através de um fluxo que a subjetividade se apresenta, como 

“um modo específico de constituição no qual uma força, ao invés de agir sobre outra, age 

sobre si mesma” (Cardoso, 2016, p. 245). A subjetividade será uma dobra do Fora e dessa 

forma nunca será uma verdadeira interioridade; é a linha de um fluxo que se dobra em si 

mesma, formando uma invaginação, um espaço interno, onde os limites são constituídos pelo 

próprio Fora.  

Continuemos a pensar o Fora como uma linha, formadora de uma rede complexa. 

Quando a linha se curva, formando uma alça tal qual a forma da letra grega Ω, entendemos 

que é um desvio do Fora, formando assim o que interpretamos por subjetividade. Vale 

ressaltar que não existe a possibilidade de um fechamento completo dessa linha, pois essas 

ações/forças não podem ser capturadas por completo (Cardoso, 2016), assim como, as forças 

constitutivas do Fora originam de uma natureza não qualificável, já que as mesmas só podem 

ser apreendidas em seu último instante. As ações/forças (poder) estão sempre em relação, não 
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havendo uma constituição pré-determinada; esse é o campo do inesperado. É nesse “vazio”, 

pensado por Foucault e resgatado por Cardoso (2016), que se possibilita eleger os espaços 

urbanos como um dos produtores de subjetividade, foco de interesse de nossa investigação. 

Esse Fora, que é “vazio”, não possui determinações e recebe fluxos de forças de 

múltiplas ordens. Já que a subjetividade é formada por esse desvio do Fora, ela não 

necessariamente precisaria estar ligada a um corpo; a matéria não-humana passa assim a ter 

um significado importante em sua constituição. “Devemos então considerar o fora como 

potência capaz de criar outras materialidades e espaços, compondo o que chamaremos de 

‘subjetividade distribuída’” (Cardoso, 2016, p. 245). É nessa interpretação do processo de 

produção de subjetividade que a cidade desponta como um material ativo, operando na vida 

de seus citadinos e produzindo modos singulares de ser, agir, relacionar, etc.  

 

Se a subjetividade é uma dobra, um voltar-se sobre si mesma, é 

também movimento que passa e se dá necessariamente por uma 

espacialidade material repleta de elementos ativos que a compõem. O 

Fora é anterior à divisão interno/externo e uma vez que é agenciado, 

como no caso de uma dobra subjetiva, a linha divisória pode ser 

estabelecida das mais diversas formas. A ideia de uma subjetividade 

distribuída faz com que a linha não se dê mais ao redor de um cérebro 

ou corpo, incorporando a materialidade em toda a sua complexidade e 

atividade (Cardoso, 2016, p. 247). 

 

A “subjetividade distribuída”, para Cardoso  (2016), encontra uma justificativa 

também na “cognição estendida”, quando se entende que cognição não é um processo 

limitado ao corpo (cérebro); ela se constitui também através dos elementos materiais que 

compõem os espaços. Assim, “a materialidade passa a constituir uma ‘externalidade ativa’, 
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dotada de agência, capaz de processar e modificar o pensamento” (Cardoso, 2016, p. 246). 

Cabe, então, pensarmos além de uma materialidade que opere apenas como ferramentas, 

externas e passivas, que seriam mero auxílio para um sujeito ativo que as internaliza.  

O espaço é visto como um ativo no processo de cognição, por nos oferecer estruturas 

possíveis de serem acessadas pelas nossas experiências corpóreas, para termos noções como o 

tempo, distância, distintas percepções sensoriais. Contudo, a cidade (espaço) opera 

diretamente na cognição a partir do momento em que “(...) também é dotada de agência ao 

distribuir escolhas, percepções e possibilidades de resolução de problemas” (Cardoso, 2016, 

p. 247). As distintas possibilidades que o espaço oferece produzem ativamente, não sendo 

apenas possibilidades “coletadas” por um sujeito isento das interferências “externas”.  

A cidade surge como um elemento importante na produção das mais distintas 

subjetividades. Em um processo complexo que assume uma corporeidade, as fronteiras entre 

cidade e citadino tornam-se turvas e porosas. A aproximação entre cidade e produção de 

subjetividade apresentada revela alguns pontos de importante reflexão para a compreensão de 

um espaço ativo e fundamental no processo. 

 Partiremos então do sujeito contemporâneo, em uma cidade que foi capturada pela 

industrialização e subsequentemente pela economia globalizada, capitalismo, publicidade e 

novas formas de comunicação (Lefbvre, 2001; Chiavenato, 1998; Debord, 1997). Como 

resultado, tem-se a construção de um sujeito que é fundamentalmente desterritorializado, 

vivendo em constantes processos de reterritorialização, em uma cidade global, lugar de um 

nomadismo generalizado, onde tudo circula e ao mesmo tempo petrifica-se, produzindo 

espaços cada vez mais padronizados (Guattari, 1992). 

As cidades funcionam como verdadeiras máquinas na produção de subjetividade, 

portanto, precisariam ser apreendidas em um processo transdisciplinar.  
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Em essência, o objeto urbano é de uma complexidade muito grande, 

exige ser abordado com as metodologias apropriadas à complexidade. 

A experimentação social visa espécies particulares de “atratores 

estranhos”, comparáveis aos da física dos processos caóticos. Uma 

ordem objetiva “mutante” pode nascer do caos atual de nossas cidades 

e também uma nova poesia, uma nova arte de viver. Essa “logica do 

caos” pede que se examinem bem as situações e sua singularidade. 

Trata-se de entrar em processos de re-singularização e de 

irreversibilização do tempo. Além disso, trata-se de construir não 

apenas no real, mas também no possível, em função das bifurcações 

que ele pode incitar; construir dando chances às mutações virtuais que 

levarão as gerações futuras a viver, sentir e pensar diferentemente de 

hoje em dia, tendo em vista as imensas modificações, em particular de 

ordem tecnológica, que nossa época conhece (Guattari, 1992, p. 173). 

 

Considera-se os diversos engendramentos na experiência humana que ocorrem através 

dos modos de produção, consumo, equipamentos materiais e imateriais existentes nas cidades 

(Guattari, 1992).  Para dar conta da complexidade, uma estratégia possível é o acionamento 

das “ciências parcelares” como é sugerida por Lefbvre (2001). Contribuindo para estudos 

dessa ordem, Lefbvre (2001) expõe que os vazios e lacunas que escapam à arquitetura e ao 

urbanismo exigem um esforço que se ancora nas ciências sociais, nas ciências humanas, nas 

ciências ecológicas etc. Ao acionar campos de saberes distintos, reiteramos que a cidade não 

poderá mais ser definida apenas em termos de espacialidade, demarcações administrativas, de 

classe, de usos ou de equipamentos, mas também em sua potência na produção se 

subjetividade (Guattari, 1992). 
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O trabalho de Magnavita (2012) trata da possibilidade de delinear essas 

multiplicidades através do conceito de Rizoma de Deleuze e Guattari (1995). Tal proposta 

apresenta uma atualização na forma de apreender o fenômeno estudado. A cidade rizomática 

traduz um espaço contextualizado, múltiplo e heterogêneo em suas conexões, possuindo um 

desenvolvimento não linear e apresentando constantes transformações, rupturas e 

acontecimentos (Magnavita, 2012).   

 

Cidade é uma complexa estratificação histórica (Estratoanálise); 

Território de Multiplicidade e Heterogeneidade de Agenciamentos 

(Pragmática); uma Totalidade segmentaria (Esquizoanálise); Rede 

aberta de micropoderes (Micropolítica) sob a égide de um Aparelho de 

Estado e de seus Aparelhos de captura (Macropolítica), e isso, em 

confronto com Máquinas de guerra; lugar de Acontecimentos 

(criações) e Devires-outros (variações contínuas, transformações); 

presença de Nômades (errâncias) e Sedentários e que respectivamente 

percorrem Espaços lisos ou permanecem fixos em Espaços estriados e, 

até mesmo, considerar a Cidade um Corpo sem órgãos (um corpo 

desejante) em lugar de um organismo como analogicamente se 

pressupõe e, mais ainda, como uma Máquina Abstrata (Diagrama de 

matérias não formadas). Por fim, a Cidade enquanto processo 

rizomático (Magnavita, 2012, p. 208). 

 

Propor uma aproximação entre rizoma, subjetividade e experiência urbana elucida o 

esforço em demarcar a complexidade inerente a essa experiência. A cidade torna-se campo de 

um processo rizomático, imersa em poderes constituídos e emergentes, de multiplicidades e 

heterogeneidade de imprevisíveis conexões (Magnavita, 2012).   
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Doravante não existe mais, com efeito, uma capital que domine a 

economia mundial, mas um “arquipélago de cidades” ou mesmo, mais 

exatamente, subconjuntos de grandes cidades, ligados por meios 

telemáticos e por uma grande diversidade de meios de comunicação. 

Pode-se dizer que a cidade-mundo do capitalismo contemporâneo se 

desterritorializou, que seus diversos constituintes se espargiram sobre 

toda a superfície de um rizoma multipolar urbano que envolve o 

planeta (Guattari, 1992, p. 171). 

 

Formada por descontinuidades em um panorama horizontal, a cidade é constituída por 

performances criativas, de somas e conexões. Lugar onde se projeta uma realidade prática-

sensível, revelada em seus modos de habitar, constituídos em relação com o urbano, que 

implica em experiências singulares e que atravessam diversos aspectos da vida dos citadinos. 

Por fim, para discutir nosso objeto de pesquisa, situado na interface entre as 

experiências urbanas de mulheres profissionais do sexo e experiências urbanas, partimos do 

entendimento de uma produção de subjetividade multideterminada (Dimenstein, 2000). Nessa 

direção, subjetivação pode ser interpretada como: 

 

(...) uma forma particular de se colocar, de ver e estar no mundo que 

não se reduz a uma dimensão individual. A subjetividade é um fato 

social construído a partir de processos de subjetivação, o qual é 

engendrado por determinantes sociais - históricos, políticos, 

ideológicos, de gênero, de religião, conscientes ou não. Desta forma, 

em diferentes contextos culturais, diferentes subjetividades são 

produzidas (Dimenstein, 2000, p. 116-117). 
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Tomar os processos de subjetivação a partir de um conjunto heterogêneo de 

determinações é fundamental para considerar a complexidade da questão da comercialização 

do sexo. Dimensionar a experiência de mulheres profissionais do sexo que trabalham nas ruas 

é inevitavelmente um exercício de aproximação das experiências urbanas dessas 

trabalhadoras, mas também apresenta uma interpretação possível do funcionamento da cidade 

e de como se constitui o fenômeno urbano na produção dessas subjetividades. Além disso, 

permite conhecer em que medida os espaços possíveis e demarcados de trabalho estão 

associados à produção de vulnerabilidades ou potencialidades em diferentes dimensões, não 

perdendo de vista as implicações dos arranjos urbanos na saúde dessas profissionais. 

 

3. Urbanização e comercialização do sexo na cidade do Natal 

 

Partimos de um entendimento sobre a cidade e sua relação enquanto território 

funcional, como a mesma é produzida na interface das relações entre o construído e o vivido, 

atravessadas pela lógica do mercado global e como material potente na produção de 

subjetividade (Magnavita, 2012; Lefbvre, 2001; Chiavenato, 1998; Debord, 1997; Benjamin, 

1987). Contudo, se faz necessário também assinalar alguns pontos sobre a cidade da qual o 

estudo se desenvolve. Compreender aspectos históricos e sociais oferecerá subsídios para uma 

aproximação contextualizada das experiências urbanas de seus habitantes; neste momento em 

especial, as mulheres profissionais do sexo. 

 Quando se trata do processo de urbanização na cidade do Natal, nosso campo de 

investigação, pode-se destacar alguns aspectos no intuito de compreender certas 

particularidades existentes. Segundo Lopes (2000), durante muito tempo, Natal relacionava-se 

com o mundo através do mar, por meio do seu precário porto. Até o final do século XVI, a 

aglomeração urbana na cidade do Natal obedecia a uma funcionalidade prioritariamente 

militar e de conquista. Diante dos objetivos da colonização portuguesa nas Américas, Natal 
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era posta como um ponto estratégico de apoio à conquista do novo território e, por 

consequência, passou a desempenhar além de atividades militares, atividades de cunho 

administrativo. 

Fundada como cidade em 25 de dezembro de 1599 (Teixeira & Ferreira, 2008), Natal 

obedeceu, durante um longo período, a uma lógica evolutiva de conquista dos territórios, 

assim como outras cidades do Brasil. Apenas no século XVIII, quando os problemas 

(conflitos com indígenas, holandeses e franceses) que ameaçavam a propriedade das regiões 

se tornam menos intensos ou desaparecem, é que a cidade deixa de ter uma funcionalidade de 

conquista para ter uma função voltada para a apropriação do espaço. Observa-se, então, um 

desenvolvimento maior das funções administrativas e um tímido desenvolvimento das 

atividades comerciais (Teixeira & Ferreira, 2008). 

A partir do século XIX, Natal passa a desempenhar um papel importante na 

consolidação e integração do território, em consonância com outras cidades do período, num 

movimento que se estende até o século XX. Ainda no século XIX, seguindo uma tendência 

vista também em outras cidades mais importantes da província, Natal sofre medidas e 

estratégias direcionadas para o incentivo ao desenvolvimento do comércio, isso dentro de um 

contexto de organização político-administrativa, notadamente expresso pela criação dos 

municípios (Teixeira & Ferreira, 2008). Nesse período, criam-se os primeiros circuitos 

comerciais e Natal adquire características de uma cidade comercial, tal como descreve 

Lefebvre (2001), atuando de forma integrada com outras cidades. Ao final do século XIX, o 

estado do Rio Grande do Norte já contava com uma rede ferroviária que ligava algumas 

cidades do interior com a capital, integrando e escoando mercadorias (Teixeira & Ferreira, 

2008). 

As atividades industriais, na cidade do Natal, imprimem uma certa aceleração a partir 

do final da década de 1950, numa espécie de processo de industrialização tardio em relação ao 

sul do país. É nesse período que se observa um intenso processo de urbanização, havendo a 
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substituição do modelo agrário-exportador para o urbano-industrial (Teixeira & Ferreira, 

2008). A partir de então, Natal passa a ser constituída basicamente por uma frágil burguesia 

local, que pautava suas atividades econômicas industriais em pequenas fábricas de tecelagem. 

O comércio varejista ainda era uma atividade presente, atuando na importação e exportação 

(Lopes, 2000).  

Conhecida como “a esquina do Atlântico” (Lopes, 2000, p. 29), Natal possui uma 

privilegiada posição geográfica que já havia sido explorada enquanto lugar estratégico para 

presença militar no período colonial e que lhe possibilitou cumprir um papel fundamental no 

envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, sendo esse um marco no seu 

processo de urbanização. Entre 1940 e 1950 a população natalense duplicou, passando de 

55.000 habitantes para 103.000. À medida em que um contingente de novos moradores 

aportava na cidade, foram feitas grandes intervenções espaciais, construção e estruturação de 

uma malha rodoviária, reorganizações urbanas e sociais.  

No que tange à comercialização do sexo, França (2017) resgata o memorialista Lauro 

Pinto para nos relatar que, nas primeiras décadas do século XX, Natal já contava com uma 

rede diversificada de casas que ofertavam a comercialização do sexo, desde as mais ricas e 

sofisticadas às mais simples, situadas prioritariamente no bairro da Ribeira. 

É nesse território onde surgem os primeiros relatos sobre a prática da prostituição, pois 

era a Ribeira que abrigava o porto e tinha grande vocação comercial. Já no início do século 

XX contava com algumas “pensões alegres”, “casas de drink’s”, “lupanares”, termos que na 

época designavam lugares onde a prostituição era desenvolvida. Havia ainda uma hierarquia 

classista entre esses lugares, porém, desde o simples trabalhador ao rico comerciante podiam 

contar com algum estabelecimento que fosse de seu agrado (Cordeiro, 2017).  

Como em outras capitais brasileiras, a exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo, Natal 

também concentrou suas atividades de prostituição no centro urbano. Deste modo, segundo a 

perspectiva de Lauro Pinto (apud França, 2017) “[...] teve a Ribeira a pouca sorte de ser a 
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capital federal da prostituição profissional. Ali o meretrício era franco e escandaloso e até 

funcionando perto das casas de família” (p.30). Tratava-se de uma efervescência que foi 

subnotificada em documentos da época, não só por conta do estigma comumente imputado à 

atividade, mas também por uma questão de preservação da imagem aspirada pela elite local. 

Na visão dos mais poderosos, retratar o cenário da prostituição na época, segundo França 

(2017), significaria distanciar-se de um modelo de progresso e modernidade que se desejava 

publicizar no início do século XX.  

Foi na Cidade Alta, início da década de 1940, na Rua Padre Pinto, nº 816, que a cidade 

do Natal situou seu mais famoso estabelecimento de prostituição: o cabaré de Maria Boa.  

Esse estabelecimento contava com uma estrutura requintada que incluía até mesmo uma 

orquestra. Era frequentado pela elite econômica e política da época, bem como os americanos 

que, por conta da Segunda Guerra Mundial, passavam pela cidade. Reunia um bom serviço, 

mulheres bem vestidas e educadas. Passou a ser conhecido a nível regional, havendo relatos 

que a fama se estendia a níveis internacionais pela frequência assídua de estrangeiros. O 

estabelecimento funcionou por cinquenta anos, carregou o nome de sua fundadora, Maria 

Oliveira Barros, que inclusive foi vista como figura influente na época (Freire, 1993). 

A temática da prostituição na cidade do Natal passa a atrair um maior número de 

estudos acadêmicos a partir de 1940, sob a égide do famoso Cabaré de Maria Boa, mas que 

também demarca uma simultaneidade com um período de grandes mudanças, que foram 

resultado da aproximação com a América do Norte na Segunda Guerra Mundial. 

A cidade, que foi base de apoio para o exército norte-americano, abrigou a construção 

da maior base militar fora do seu território: a Parnamirim Field, inaugurada em 1943. Sofreu 

uma intensificação do turismo sexual em resposta ao grande contingente de homens que a 

capital acolheu, o que produziu grande impacto nos modos posteriores de funcionamento da 

cidade. Mediante uma extrapolação dos fatos, já podemos sinalizar a prostituição como uma 

opção real de entretenimento presente na cidade e sua relação com o “gringo” (o turista 
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homem estrangeiro) (Alverga, 2011). Porém, não se deve compreender que a prostituição foi 

inaugurada em Natal a partir da instalação da base norte-americana, ainda que seu impacto 

tenha sido tão acentuado que esse fato é sempre referenciado nos estudos sobre a prostituição 

na cidade, nos quais é visto como um divisor de águas. É nesse período histórico que a cidade 

passa a incorporar um verdadeiro afã pelas modernas possibilidades de entretenimento, e 

nesse contexto os cabarés (casas de prostituição) despontam como recurso.  

 No período pós-guerra, a cidade se utilizou da infraestrutura herdada para fomentar a 

especulação imobiliária como uma importante fonte geradora de recursos, associada ao forte 

crescimento do funcionalismo público. Na década de 1970, foi observado um tímido resgate 

da industrialização no setor têxtil, que se estendeu por mais uma década, até ser substituída 

pela exploração imobiliária através dos programas habitacionais lançados no final da década 

de 1980. A partir daí a cidade assumiu o turismo como ponto central em sua economia e 

constituição urbana (Lopes, 2000). 

Natal, enquanto projeto turístico, se constituiu desde os planos de investimento da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em meados da década de 

1970, fenômeno reproduzido em outras cidades nordestinas onde o potencial turístico foi 

associado às belezas naturais, como, no caso de Natal, as dunas, o mar e as lagoas. Os 

investimentos iniciais da SUDENE podem ser avaliados como pouco significativos, pois 

estava orientado em possibilitar a construção de uma rede hoteleira que se articulasse às 

cidades do interior, estratégia que não aconteceu, levando muitos investimentos ao fracasso 

(Lopes, 2000). 

O marco na consolidação da cidade do Natal enquanto dispositivo turístico foi a 

construção da Via Costeira em 1985, projeto defendido na época como importante ao 

desenvolvimento local, e que ligava a praia de Areia Preta à praia de Ponta Negra. 

Inicialmente, a Via Costeira pretendia abrigar um espaço residencial de alto padrão 

socioeconômico; seria a “Copacabana” da cidade. Porém, esse argumento não se sustentou e 
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logo o discurso de potencializar o turismo ocupou o espaço nas discussões. Até então, o 

turismo na cidade era pouco significativo; já havia uma exploração do litoral, mas era feita 

por uma elite local que reproduzia uma tendência nacional da segunda residência no litoral. 

As praias, que anteriormente eram tidas apenas como o lugar das vilas de pescadores, passam 

a se constituir como lugar de lazer. Com a construção das casas de veraneio, outros 

dispositivos de ocupação/exploração, como bares, restaurantes etc., passaram a compor o 

espaço (Lopes, 2000). 

Após a construção da Via Costeira, a cidade assiste ao desenvolvimento de uma 

urbanização turística, ocupada por hotéis, restaurantes, bares e adensamento imobiliário 

próximo aos pontos turísticos. Natal entra no mercado da paisagem turística e, desse modo, 

toda sua organização espacial passa a orientar-se para o consumo de lugares. Esforços 

também são direcionados para catalogar modos de ser e habitar e criar uma receptividade 

local: o morador que recebe o turista de maneira cordial. Nesse processo, as experiências 

urbanas foram indiscutivelmente afetadas, e o morador passa agora a ser anfitrião.    

A urbanização turística pode ser pensada como uma nova modalidade de urbanização. 

Cria uma nova identidade urbana, e diferencia-se da urbanização industrial quando desloca o 

foco da produção para o consumo; porém, um consumo orientado para satisfação individual 

em que o alvo é o corpo e o prazer. Esse projeto de cidade turística nordestina se repete em 

várias outras do país. O Nordeste agora é vendido como sinônimo de sol, mar e descanso, de 

modo que as praias, festas e atividades culturais afloram como principais produtos. Contudo, 

a captura da prostituição como mais um recurso de entretenimento presente na urbanização 

turística também é uma realidade. A prostituição, que inicialmente atendia a uma clientela 

local, passa a desenvolver suas atividades para forasteiros, inclusive estrangeiros, que 

procuram a cidade como refúgio para diversão. Surge aí a figura do “gringo”, tão presente no 

discurso dessas mulheres profissionais do sexo (Hannigan, 1995).  
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Enquanto Natal era reconfigurada para atender ao aparato turístico, o cenário da 

comercialização do sexo também se organizava, demarcando as praias próximas do centro 

urbano como principal território da atividade. Esse fato produziu, de acordo com Lopes 

(2000, p. 96), uma “agorafobia social”, ou seja, uma repulsa em frequentar esses espaços 

pelos moradores locais. Isso demonstra os limites territoriais promovidos pela apropriação 

espacial das mulheres profissionais do sexo e a estigmatização desses lugares. Nas últimas 

décadas, Natal vem se destacando no cenário internacional como rota do turismo sexual, de 

acordo com Ribeiro e Sacramento (2013). A praia de Ponta Negra é o grande centro da 

atividade, pois é nos lugares de maior interação entre turistas e programações noturnas que o 

sexo assume um caráter mercantil. Ribeiro e Sacramento (2013) relatam que, segundo 

informantes locais, alguns pontos turísticos podem ter, por noite, até 300 mulheres em busca 

de programas. 

Em outras palavras, nas duas últimas décadas, Natal vem se afirmando como uma das 

cidades brasileiras que mais recebe visitantes interessados no turismo sexual. Nota-se também 

um incremento significativo da prostituição na adolescência. Segundo Torres et al (1999, p. 

09): 

Todo este problema é compactuado também por vários setores da 

sociedade, dentre os quais destacam-se as empresas de turismo, rede 

de hotéis, proprietários de motéis, casas noturnas, cafetões e cafetinas 

(....). Esta problemática vem despertando então, em nossa sociedade, 

uma grande preocupação (....) pelo aumento assustador das doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) e pela síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). 
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Ademais, a comercialização do sexo em Natal é marcada pelas condições vulneráveis 

de trabalho, desamparo assistencial, e violências de distintas ordens, sendo uma atividade 

profissional atravessada por estigmas e sublocada em regiões específicas da cidade.  

 

4. Prostituição: características de uma prática  

 

Quando se trata do tema da prostituição, coloca-se diante de uma questão polissêmica. 

Segundo Roberts (1998), a noção de prostituição já possuiu diversos significados no 

transcorrer da história. Originou-se em sociedades matriarcais que realizavam alguns ritos 

religiosos semelhantes à prática atualmente conhecida, caracterizada pela oferta de uma 

retribuição material para a realização do sexo, ato tido nessas sociedades como sagrado e bem 

visto. A valorização da mulher que se prostituía, segundo Dias (2002), era prática corrente em 

sociedades mais primitivas, pois associava-se o ato de prostituir-se a uma relação com deusas 

que eram adoradas na época.  

Porém, a partir da organização da sociedade patriarcal, tal prática passou a ser 

malvista e perseguida, com mais ou menos intensidade ao longo dos tempos; contudo, o 

estigma e a discriminação sempre se fizeram presente. A prática de sexo livre ameaçava a 

necessidade do patriarcado em produzir herdeiros legítimos e a divisão clara a respeito das 

mulheres esposas e das prostitutas (Roberts, 1998). O código de Lipt-Ishtar, originário da 

antiga Suméria e que remonta a 2000 A.C, pode ser apontado como uma das primeiras leis 

nesse sentido. O documento sinaliza:   

 

Se a esposa de um homem não tiver lhe dado filhos, mas uma 

prostituta da rua tiver lhe dado filhos, ele deve prover a essa prostituta 

seu vinho, azeite e roupas, e os filhos que a prostituta gerou serão seus 
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herdeiros; mas enquanto a esposa viver, a prostituta não deverá morar 

na casa junto com a esposa (Fisher, 1980, p. 307). 

 

Dessa maneira, compreende-se que proporcionar herdeiros passa a ser a função 

principal da mulher nas sociedades patriarcais. Mesmo quando atendia a esse encargo, a 

mulher que se prostituía carregava a marca de uma mulher com características indesejadas, 

justamente por oferecer o lugar da dúvida na “produção” desses herdeiros. Por 

desempenharem o sexo livre e não estarem subjugadas a um único homem, diferenciavam-se 

das mulheres esposas, entendidas como boas, dóceis e fiéis (Roberts, 1998). A sociedade 

passa a se constituir através dos códigos morais que valorizam a união monogâmica, a 

fidelidade, a família nuclear e a submissão feminina. Desse modo, a prostituição se afasta 

totalmente desse projeto social (Rago, 1991).  

A prostituição no Brasil inicia-se concomitantemente à ocupação territorial no país 

durante o processo de colonização. Logo, se configurou, através da ótica do estrangeiro, em 

uma terra de prazeres e selvagens, onde a mulher indígena foi colonialmente sexualizada. 

Com a entrada de um contingente prioritariamente masculino, eram uma constante as relações 

sexuais entre colonos e indígenas. Contudo, esse tipo de relação passou a ser alvo de 

preocupação para a Igreja, pelo fato de promover a miscigenação dos povos e ser considerada 

uma prática desviante da moral da época. Segundo Cavour (2011), 

 

Padre Manoel Nóbrega, responsável pelos jesuítas no Brasil, pediu ao 

rei, em 1549, que mandasse vir mulheres brancas portuguesas para 

que pudessem se casar e se reproduzir com os colonizadores, com a 

finalidade de tornar a raça branca prevalente. [...]. Foi assim que 

foram enviadas pelo Rei meninas órfãs, ladras, prostitutas e 
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assassinas, para que se casassem com os colonos e povoassem o 

Brasil. (p. 15). 

 

A partir desse contexto, só com a chegada da família real em 1808, a atividade passa a 

adquirir maiores proporções e ser realizada por um conjunto diversificado de mulheres, que 

apresentava uma estratificação da prática de comercialização do sexo conforme as suas 

características socioculturais e econômicas (Cavour, 2011). Mattos e Ribeiro (2011), ao 

descreverem a prostituição no Rio de Janeiro durante os anos de 1840 a 1940, afirmam que 

havia espaços de atuação divididos em áreas do alto meretrício (constituído por imigrantes 

prioritariamente francesas, atuantes em estabelecimentos requintados), meretrício (que incluía 

mulheres jovens, nativas de boa educação que também circulavam em locais privilegiados) e 

baixo meretrício (formado por escravas, mestiças e mulheres das outras camadas que 

estivessem doentes ou mais velhas e que se prostituíam em lugares públicos, ruas, hospedarias 

e botequins).  

Nesse período, a prostituição passou a ser aceita socialmente como um mal necessário, 

já que essa prática era vista como forma de garantir tanto o entretenimento, quanto a formação 

sexual dos homens jovens, bem como “[...] garantia a virgindade das futuras esposas e 

permitia que os moços arrefecessem parte do ‘fogo interno’, numa fase da vida em que os 

impulsos libidinais eram muito prementes” (Rago 1991, p. 28). Possibilitava, ainda, 

resguardar a “integridade” das mulheres “destinadas” ao casamento e demarcava as mulheres 

que podiam casar e as que não podiam (profissionais do sexo). Criavam-se duas grandes 

categorias em relação às mulheres, tendo como argumento principal a vivência ou não de sua 

sexualidade.  

Com o processo de intensa imigração e densificação dos espaços urbanos entre o final 

do século XIX e início do século XX no Rio de Janeiro, observou-se um cenário de 

desorganização sócio espacial, falta de empregos, falta de moradias, aumento da 
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criminalidade, dentre outros problemas, que fomentaram mais uma onda de crescimento da 

prostituição, especialmente, em suas modalidades mais precarizadas, as quais foram 

empurradas para as margens do espaço urbano com o intuito de restaurar a ordem (Mattos e 

Ribeiro, 2011). 

Iniciativas de controle passaram a ser efetivadas mediante a proliferação da 

prostituição. Tentativas de repressão policial em 1896, com prisões e fechamento de 

estabelecimentos, começaram a dar o tom de perseguição, pois segundo as autoridades da 

época “a cidade estava doente e precisava ser tratada” (Barreto, 2008, p. 44). As práticas 

médicas higienistas tinham a função de “limpar” os espaços, já que a “prostituição era vista 

como sexualidade pervertida, não natural, por estar relacionada ao prazer excessivo e 

desvinculada da reprodução. Assim, era identificada tanto como sintoma da doença como 

quanto foco de degeneração física” (Barreto, 2008, p. 44). Era considerada uma doença social, 

pois a “degeneração” transcendia os corpos e era utilizada como justificativa para a 

deterioração de alguns territórios urbanos, prioritariamente as zonas centrais.   

O regulamentarismo foi a política adotada, que reconhecia a prostituição como um mal 

necessário que “tinha como função social canalizar os resíduos seminais masculinos, como os 

lixos e excrementos nos esgotos“ (Rago 1991, p.112). Por meio de atos administrativos e leis, 

essa política regulamentar tem a França como sua precursora no início do século XIX. Tal 

prática foi rapidamente adotada por quase todos os países europeus e serviu de modelo para o 

Brasil (Gershon, 2016). Para isso, se fazia necessário delimitar os espaços permitidos, 

fiscalizar e cadastrar as mulheres que trabalhavam. Entretanto, o sistema se mostrou falho e 

não conseguiu a contenção pretendida, pois a prostituição clandestina crescia 

vertiginosamente, pelas dificuldades de fiscalização e pela recusa da realização do cadastro 

pelas trabalhadoras (Barreto, 2008).  

O Brasil abandonou o regulamentarismo, passando a orientar a prática de 

comercialização do sexo pelo sistema Abolicionista, em consonância com o Tratado 
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Abolicionista Internacional da Organização das Nações Unidas (1951). Esse sistema tem sido, 

então, adotado desde 1942, quando o atual Código Penal entrou em vigor. Nele, torna-se ato 

ilegal todo e qualquer apoio ou proveito da atividade, de acordo com os artigos 227 a 230. A 

prostituta é tida como uma “vítima”, que geralmente exerce a atividade por coação de um 

terceiro, que recebe parte dos lucros. Em função disso, a legislação abolicionista pune o dono 

ou gerente de casa de prostituição e não a prostituta, tornando-se ato ilegal todo e qualquer 

apoio à atividade. Nesse sistema, quem está na ilegalidade é o empresário ou patrão 

comumente nomeado de cafetão, e não há qualquer proibição em relação a alguém negociar 

sexo e fantasia sexual. 

Acerca de sua legitimidade, há visões contraditórias. O Código Penal pune qualquer 

tipo de apoio ao exercício profissional da comercialização do sexo, mas a legislação 

trabalhista a compreende como uma possibilidade de ocupação. Atualmente, no Brasil, ela é 

classificada como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho e é indexada na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) com o número 5198-05, fazendo parte da família dos 

“prestadores de serviços”. Inclui as denominações de “garota de programa”, “trabalhadora do 

sexo”, “profissional do sexo”, “meretriz”, “messalina”, “mulher da vida”, “prostituta”, 

“quenga”, “rapariga” quando se refere à prática de mulheres (Brasil, 2002).  

O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela gestão e manutenção da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (Brasil, 2002), sendo assim, é o responsável 

pela descrição e ordenação das ocupações dentro de uma estrutura hierarquizada, que permite 

agregar as informações referentes à força de trabalho, seguindo características ocupacionais 

que dizem respeito à natureza da força de trabalho (funções, tarefas e obrigações que tipificam 

a ocupação) e ao conteúdo do trabalho (conjunto de conhecimentos, habilidades, atributos 

pessoais e outros requisitos exigidos para o exercício da ocupação). Sobre a prostituição 

especificamente, a CBO delineia o seguinte:  
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a) Condições gerais de exercício: trabalham por conta própria, na rua, em bares, boates, 

hotéis, rodovias e em garimpos, atuam em ambientes a céu aberto, fechados e em 

veículos, horários irregulares. No exercício de algumas das atividades, podem estar 

expostas à inalação de gases de veículos, a poluição sonora e a discriminação social. 

Há ainda dicas de contágios de DST e maus–tratos, violência de rua e morte.  

b) Formação e experiência para o exercício profissional: requer-se que os trabalhadores 

participem de oficinas sobre o sexo seguro, oferecidas pelas associações da categoria. 

Outros cursos complementares de formação profissional, como, por exemplo, curso de 

beleza, de cuidados pessoais, de planejamento de orçamento, bem como cursos 

profissionalizantes para rendimentos alternativos, também são oferecidos pelas 

associações, em diversos estados. O acesso à profissão é livre aos maiores de dezoitos 

anos; a escolaridade média está na figura de quarta a sétima séries do ensino 

fundamental. O pleno desenvolvimento das atividades ocorre após dois anos de 

experiência (Brasil, 2002). 

Em dados representativos sobre essa categoria profissional, em um dos estudos mais 

recentes sobre a temática, Pinho (2012) revelou que 1% da população feminina brasileira 

entre 15 e 49 anos de idade está envolvida em atividades de sexo comercial, representando 

uma parcela significativa, pois compreende quase meio milhão de mulheres.  

A inclusão da profissionalização do sexo na CBO, sinalizando suas caraterísticas 

ocupacionais, aprovadas como norma em 2002, representa um grande avanço, pois reconhece 

a profissional do sexo como uma trabalhadora. A CBO está, então, em consonância com os 

esforços do movimento de profissionais do sexo de retirar a discussão da atividade do âmbito 

do Código Penal para incluí-la na Legislação Trabalhista (Brasil, 2002). Nesse sentido, Russo 

(2007, p. 501) delimita: 
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Ao vivenciar a prostituição, a mulher se insere em uma relação 

comercial; o sexo é percebido como um produto a ser negociado. 

Nesse sentido, a prostituição remete a uma profissão, uma vez que 

exige qualificações específicas, remete a um mercado particular e se 

concretiza a partir do pagamento por um serviço prestado (Russo, 

2007, p. 501). 

 

Apesar dos ganhos trazidos pelas discussões trabalhistas após a inclusão da atividade 

na CBO, tornam-se nítidas algumas incongruências no cotidiano de trabalho das profissionais 

do sexo. Se por um lado é uma ocupação legitimada, por outro pode ser interpretada como 

crime, uma das fragilidades geradas pela política abolicionista. A profissional se vê obrigada a 

trabalhar sem qualquer referência ou apoio de terceiros.  

Estudo realizado por Figueiredo (2017) na cidade de Brasília – DF apontou que as 

mulheres profissionais do sexo reconhecem a prostituição como um trabalho, equiparando-o a 

qualquer outra atividade remunerada. Outros autores sinalizam ainda alguns pontos 

significativos para a realização do trabalho, como a possibilidade de ganho rápido de dinheiro, 

a autonomia de horários e ausência de outra atividade que remunere da mesma forma 

(Esposito & Kahhale, 2006; Morcillo, 2014). 

De acordo com Roberts (1998), os termos “profissionais do sexo” ou “trabalhadoras 

do sexo“, surgem em meio aos movimentos de defesa e ressignificação da prática na década 

de 1970, para se referir àqueles que exercem a prostituição. Há uma discussão polarizada no 

campo dos estudos feministas: de um lado a vertente radical que defende a proibição da 

prostituição por entender a prática apenas como uma forma de sujeição ao desejo masculino; 

de outro, a vertente liberal que assume a prostituição como um espaço de trabalho que precisa 

ser regulamentado, segundo a qual a mulher pode escolhê-lo como qualquer outra profissão, 
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devendo ser ofertadas melhores condições de trabalho a fim de diminuir as situações de 

vulnerabilidade (Pasini, 2005).   

Segundo Piscitelli (2005) o debate sobre a prostituição não diz respeito à sua condição 

de atividade. A disputa está ligada intrinsecamente à sexualidade. Resgatando Wendy Chapkis 

(1997), o autor sinaliza que os estudos feministas pós 1970 dividem-se em dois grupos. Um 

grupo entende a comercialização do sexo como um ato de objetificação da mulher, uma 

exploração da sexualidade que a impede de se constituir como um sujeito de direito. O outro a 

entende como um movimento de subversão e liberação frente às práticas hegemônicas.  

Nota-se a “criação de dois campos dicotômicos descritos, de maneira simplista, um 

como hostil ao sexo, que era percebido como a fonte da opressão feminina em uma ordem 

patriarcal e outro que defendia o sexo como fonte de prazer e poder nas vidas das mulheres” 

(Piscitelli, 2005 p. 13). A profissional do sexo poderia ser vista com uma mulher que sofre 

uma violência extrema ou como uma protagonista no enfrentamento da ordem social sexista, 

símbolo da autonomia sexual. Neste sentido, “as práticas de prostituição, tais como outra 

forma de mercantilização e consumo, devem ser lidas de maneiras mais complexas que 

apenas uma confirmação da dominação masculina: em certas circunstâncias, elas podem ser 

espaços de resistência e de subversão cultural” (Piscitelli, 2005 p. 14). 

Outras perspectivas mais cautelosas compreendem a sexualidade como campo de 

disputa. Dessa forma, a discussão a respeito da prostituição não se encerra na dicotomia até 

então apresentada. Durante a década de 1980, feministas norte americanas desenvolveram o 

conceito de interseccionalidade para dar sentido às especificidades das experiências de 

mulheres negras, nitidamente destoantes das vivências das mulheres brancas, comumente 

representadas nos estudos de gênero. Demonstraram um esforço para escapar de leituras 

reducionistas/essencialistas e começaram a compreender os atravessamentos entre categorias 

como classe, raça, gênero e as relações de poder em dimensões individuais, culturais, práticas 

coletivas e institucionais (Rodrigues, 2013). O conceito de interseccionalidade passou, então, 



38 

 

a ser incorporado, na tentativa de identificar como eixos de opressão se intercruzam e se 

potencializam:  

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 

capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 

dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da 

forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e 

outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e 

outras” (Crenshaw, 2002, p. 177).  

 

Neste estudo, trabalhamos a partir da concepção de profissional do sexo, considerando 

inevitavelmente os atravessamentos denunciados pela noção de interseccionalidade. 

Propomos discutir essa atividade no que tange às experiências urbanas produzidas por esses 

intercruzamentos. Entendemos que as estratégias individuais de escolha não estão isentas dos 

marcadores sociais, produzidos e hierarquizados na coletividade, os quais estão associados às 

multiplicidades de práticas presentes na comercialização do sexo e que são fonte de 

vulnerabilidades e/ou potências.  

Segundo Barreto e Prado (2011), “as palavras prostituição e prostituta, antes de 

traduzirem uma realidade profissional única, dizem respeito a um grande número de práticas, 

de significados, de identidades”(p.194). Contudo, a construção das identidades dessas 

mulheres profissionais do sexo passa a ser elaborada sempre a partir da sua condição de 

“transgressora” das regras e normas estipuladas socialmente e naturalizadas em relação ao 

exercício da feminilidade. Consequentemente, reflete relações dicotômicas entre homens e 

mulheres, diferenças sociais, estigmas, que, de acordo com Araújo (1998), repercutem 

significativamente nas condições de saúde das mulheres. 



39 

 

Em função da pluralidade de práticas possíveis na comercialização do sexo, elegemos 

como objeto de estudo a prostituição que acontece no âmbito público, exercida nas ruas, já 

que essa atividade guarda algumas peculiaridades que nos interessam investigar. A inserção 

da mulher profissional do sexo no espaço urbano, utilizando a rua como locus e instrumento 

de trabalho, faz emergir um espaço de tensão e jogos de poder. Essa atividade está atravessada 

por um conjunto heterogêneo de forças políticas e socioeconômicas, por questões de gênero, 

raça e classe.  

As ruas, artérias das cidades circunscritas no espaço urbano, são espaços da 

diversidade, de encontros entre os diferentes, de reconhecimento entre os iguais, de múltiplos 

usos e formas de ocupação. A rua está para além de um espaço de circulação, mas passa a ser 

vista como lugar e suporte de sociabilidade, um espaço público agenciado por questões 

culturais, sociais, econômicos, raciais etc. (Magnani, 2009). 

A prostituição que ocorre nas ruas é caracterizada pela flexibilidade de horários e 

locais de atuação, por uma dinâmica de muitos programas e baixa monetização, por precárias 

condições de trabalho e saúde. A referida prática revela uma relação indissociável com o 

espaço urbano e com o território, havendo frequentes disputas de espaços, de horários e 

circulação. Uma relação de trabalho que emerge e não se resume à rua como um mero espaço, 

em sua dimensão geográfica, mas que possibilita pensá-la também como um campo de maior 

complexidade de camadas, influenciadas pelos imperativos contemporâneos globais, de 

mercado, sociais e culturais.  

A ocupação das ruas pela prostituição possibilita a problematização de uma prática 

cotidiana que se contrapõe à organização usual dos espaços urbanos. Na busca de identificar 

as possibilidades de “subversões cotidianas da lógica hegemônica de estruturação das ruas nas 

cidades capitalistas”, Moura e Scocuglia (2016, p. 309) resgatam Milton Santos (2008) e sua 

noção de espaços opacos, lugares estes que são muitas vezes invisíveis socialmente, mesmo 

estando situados dentro de espaços potencialmente adaptados à lógica dominante. A 
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existência subversiva na estrutura urbana caberia a diversos atores sociais, como as 

profissionais do sexo, moradores de rua, ambulantes, dentre outros grupos que “escapam” da 

lógica hegemônica no uso do espaço, criando, assim, as opacidades. A marquise de uma 

grande loja pode ser completamente transformada, fora do horário comercial, quando serve de 

ponto de apoio para mulheres profissionais do sexo durante a noite de trabalho.  

Carlos (2007) argumenta que a cidade passa a produzir segregação social “(...) que 

também se concretiza no acesso diferenciado aos serviços essenciais como assistência médica, 

prontos-socorros, escolas, no traçado e densidade das linhas de ônibus, dos meios de consumo 

coletivo, associadas à organização espacial” (p. 37). Segregação que impacta, inclusive, na 

saúde urbana e nas possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidades 

produzidas.  Compreende-se que o processo de urbanização assume também um lugar de 

centralidade no alastramento de vários tipos de “problemas urbanos” como a pobreza, 

marginalização, epidemias etc. (Cordeiro, 2003).  

 

5. Gênero, cidade e prostituição  

 

Historicamente, as dicotomias de papéis entre homens e mulheres sempre foi uma 

constante. Socialmente constrói-se um conjunto normativo de ideias e comportamentos que 

representam o que seria legítimo do homem e da mulher. Nesse espectro, observamos que a 

profissional do sexo se afasta do “ideal” feminino, pois ela corromperia a moral da mulher-

mãe, cuidadora, restrita à vida privada do lar (Serafim et al., 2002). Essa concepção revela as 

desigualdades de gênero, reforça a imagem da mulher vinculada ao âmbito privado, 

desconsidera sua inserção no espaço público. Além disso, toma a sexualidade feminina apenas 

como meio para fins reprodutivos e de formação familiar, subjugada ao marido e 

comprometida com o cuidado dos filhos, desconsiderando a possibilidade do seu livre 

exercício. 
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Gênero, nesse sentido, foi um termo que surgiu dentre as feministas americanas, 

apropriado da medicina e da psicologia, e ressignificado pelos estudos feministas da década 

de 1960. Foi apresentado por Joan Scott como “um meio de decodificar o sentido e de 

compreender as relações complexas entre diversas formas de interação humana” (Scott, 1990, 

p.23). Valendo-se prioritariamente das relações entre o feminino e masculino, Scott (1990) 

afirma que “o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos” 

(p.7). Possui um caráter indicativo das “construções sociais”, reflete as origens das 

identidades subjetivas tanto das mulheres quanto dos homens e, consequentemente, dos 

papéis sociais a eles atribuídos. 

Para Scott, pode-se compreender as relações de gênero a partir de um núcleo central 

onde se conecta o gênero como “um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos” e articula as assimetrias existentes, demonstrando 

gênero como “uma forma primeira de significar as relações de poder” (Scott, 1990, p.21). 

Além disso, a composição do conceito envolve vários elementos conectados entre si: os 

símbolos culturais disponíveis que evocam interpretações múltiplas e frequentemente 

contraditórias; as interpretações dos símbolos, resultando em doutrinas, a exemplo das 

normatizações que legitimam o sentido binário do feminino e do masculino, em que desponta 

a rejeição ou repressão de outras possibilidades alternativas que fujam a essa regra; a 

dimensão política das questões de gênero, referindo-se às instituições e organizações sociais; 

por fim, os aspectos das identidades subjetivas, e como são construídas a partir da perspectiva 

de gênero.     

Sobre as mulheres profissionais do sexo, os atravessamentos de gênero são evidentes. 

Quando utilizamos a proposta de Scott (1990) para estudar o fenômeno da comercialização do 

sexo, podemos demarcar as relações de poder que ressaltam a dominação do masculino sobre 

o feminino. O eixo dos símbolos culturais remete às personagens cristãs: Eva representa o 

pecado e Maria a santidade. Tais símbolos confluíram para formar o ideário da mulher esposa, 
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pura, fiel, e rechaçar tudo o que se distancia desse modelo. Quanto à dimensão política, 

refere-se às políticas públicas para as mulheres profissionais do sexo, sua inserção nas leis 

trabalhistas etc. Todos esses aspectos constituem a subjetividade dessas mulheres. 

Em outra perspectiva, Butler (2003) ressalta que as discussões no campo do 

feminismo acabaram criando uma categoria “mulher”, importante para ganhar visibilidade 

política, mas que culminava em uma perspectiva que tendia a homogeneizar as mulheres. A 

categoria, como pressuposto de uma única identidade, tornava-se produtora de um discurso 

colonizador. Para Butler (2003), é preciso compreender gênero de uma maneira 

contextualizada, rompendo os vestígios de um caráter representativo. A autora ressalta ainda 

que não existe uma correspondência lógica entre sexo, gênero e prática sexual. Nesse sentido, 

apesar de as mulheres profissionais do sexo operarem na contramão do que se espera, a partir 

do que socialmente foi construído sobre o universo feminino, isso não deveria desqualificá-la, 

haja visto que seria apenas mais uma das infinitas formas de ser mulher.  

Juntamente com a perspectiva interseccional, já apontada como orientação escolhida 

para darmos conta do fenômeno estudado, utilizamos também uma leitura do urbano a partir 

da perspectiva de gênero. Até então, compreendemos que as diferenças surgentes da 

classificação do que é feminino e masculino determinam relações desiguais de poder (Scott, 

1990). Agora, ampliando a discussão ao nível da cidade, podemos analisar como a 

organização urbana expressa e reproduz essas desigualdades.  

No Brasil, são escassos os estudos que utilizam a perspectiva de gênero para 

compreender o uso das cidades e sua constituição. Segundo Helene e Tavares (2017), apesar 

de serem recentes no país, as discussões já figuram a cerca de três décadas em alguns estudos 

urbanos europeus, canadenses e estadunidenses, com destaque no campo da Geografia. 

Estudos como esses colocam no centro do urbanismo as necessidades cotidianas das pessoas 

que habitam as cidades, trazendo o recorte de gênero com possibilidade de interpretação para 

o desenvolvimento e uso dos equipamentos urbanos.  



43 

 

Ao considerar as especificidades da constituição urbana brasileira, observamos um 

campo potente a ser explorado na área de arquitetura e urbanismo. Ganha ênfase, por 

exemplo, o estudo de Rolnik (2011), referente a uma cartilha intitulada “Como fazer valer o 

direito das mulheres à moradia?”, que assinala as relações de gênero no direito a moradia, 

explicitando que as violações de direitos das mulheres resultam em consequências específicas 

e distintas das ocorridas com os homens. Destacam-se ainda a tese de livre docência Silvia 

Rubino (2017), intitulada “Lugar de mulher. Arquitetura e design modernos, gênero e 

domesticidade”, a publicação do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), “Direito à 

cidade: uma visão por gênero”, no ano de 2017, bem como os trabalhos de Paula Santoro e 

Terezinha Gonzaga que lançaram produções individuais sobre a temática. Para nosso estudo, 

em específico, ganha relevância a pesquisa de Helene e Tavares (2017), especialmente por 

aproximarem a abordagem de gênero na leitura da cidade e do movimento de ocupação por 

mulheres profissionais do sexo. 

A cidade, sob a perspectiva de gênero, passa a refletir diferenças que se dão entre 

mulheres e homens ao acesso e uso dos espaços, equipamentos e infraestruturas urbanas. 

Segundo Escalene (2017, p. 6), “la perspectiva de género aporta una visión amplia de las 

personas al plantear que las mujeres y los hombres viven y experimentan el espacio de 

maneras diferentes”. Portanto, entende-se que foi criado um sistema normativo que distingue 

os papeis de cada gênero na cidade, pautado prioritariamente numa divisão entre o público e 

privado, bem como uma organização sexual das atividades. Dessa maneira, constrói-se a 

vocação feminina, composta por quais atividades se espera que as mulheres desenvolvam, 

quais lugares podem circular e permanecer (Bujalance e Naranjo, 2012).  

De acordo com Koet (2017), a estruturação entre capitalismo, patriarcado e racismo 

justifica a fragilidade de apropriação da mulher na cidade e, por consequência, essa ocupação 

não se dá de uma forma direta. A relação com o capitalismo resulta num desenvolvimento de 

atividades em espaços distintos da cidade, originária de uma divisão sexual do trabalho, em 
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que os homens desenvolvem o trabalho produtivo (a produção que se volta para o mercado 

consumidor) e a mulher o reprodutivo (essencial para a perpetuação da sociedade). O espaço 

público comportaria as atividades produtivas, sendo esse um espaço político por excelência, e 

o espaço privado seria constituído pelas atividades reprodutivas; a partir dessa organização, o 

público seria masculino e o privado feminino. “As cidades, como reflexo de uma sociedade 

patriarcal, capitalista e racista tem no seu cerne o privilégio ao masculino e branco, o 

alijamento político das mulheres, a dependência econômica, o controle dos corpos e da 

reprodução e a violência” (Koet, 2017, p. 76). Esses imperativos sociais dificultam a tomada 

do espaço público pelas mulheres e é refletido inclusive nas pautas de reivindicações 

femininas, que se concentram comumente nos temas: transporte público adequado, segurança 

nas ruas, implementação de escolas e creches, ruas iluminadas etc. (Koet, 2017). 

Escalene (2017) reforça a ideia de divisão sexual entre o público e o privado, a rua e a 

casa, e revela que diante, do panorama histórico de construção das cidades, essa divisão não 

se deu de maneira apartada das relações de gênero. Considerada uma relação desigual de 

poder, ela se expressa quando constatamos que as cidades foram pensadas e construídas para 

reproduzir a seguinte lógica: a casa (âmbito privado) era reservada para as mulheres e todo o 

resto da cidade para os homens.  

 

Por ello se ha vinculado a los hombres con el espacio público, en el 

cual tienen lugar las actividades públicas como el trarbajo 

remunerado, el ocio o la vida política; mientras que a las mujeres se 

las ha identificado con el espacio privado del hogar, en donde se 

realizan las tareas domésticas y se cuida a las personas. (Escalene, 

2017, p. 6) 
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As ruas, os equipamentos urbanos, os transportes, surgem como mais uma função 

reguladora por parte da dominação masculina. Ressaltando o nível da valoração dos espaços, 

torna-se evidente que os lugares tidos como os mais importantes na malha urbana passam a 

ser os espaços legitimamente masculinos. Articulado com o modo de produção capitalista e de 

uma divisão social do trabalho, o masculino está intrinsicamente envolvido com os modos de 

produção tradicionais e se vale dessa organização para desqualificar outras atividades; as 

atividades de reprodução, situadas no espaço privado, são tidas como menos importantes. Os 

espaços urbanos, assim, refletem as relações de poder e as prioridades de alguns grupos em 

detrimento de outros (Escalene, 2017). 

Como estratégia de resistência, a perspectiva de gênero no urbanismo se empenha em 

planificar a cidade para uma melhoria em quatro dimensões: produtiva (trabalho remunerado), 

reprodutiva (cuidados das pessoas e do lar), pessoal (lazer, esporte, saúde) e comunitária 

(comunidade onde se vive). Contudo, o que observamos nas cidades contemporâneas é a 

extrema valorização do campo da produção, não por acaso encontramos justamente nele uma 

maior representatividade masculina (Escalene, 2017). 

  Bujalance e Naranjo (2012) apontam que as cidades contemporâneas refletem um 

modelo colapsado. Atualmente, não são apenas os problemas referentes às necessidades de 

infraestrutura, saneamento e abastecimento que devem ser cuidados na escala do urbanismo 

ou dos estudos sobre a cidade. Necessita-se discutir principalmente sobre os problemas que 

surgem dos efeitos que as cidades imprimem nas pessoas que nela habitam. Deste modo, 

compreender os atravessamentos de gênero existentes no nível urbano torna-se uma tarefa 

imprescindível. 

Metodologicamente, Bujalance e Naranjo (2012) afirmam que “La perspectiva de 

género se convierte así en una herramienta útil para todos aquellos que aspiran a mejorar las 

condiciones de la vida en la ciudad, pues lo que esta perspectiva ofrece es un diagnóstico 

cualitativo de la ciudad y sus problemas a través de la mirada de las mujeres” (Bujalance e 
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Naranjo, 2012, p. 620). Portanto, propor uma leitura das experiências urbanas de mulheres 

profissionais do sexo torna-se necessário, apreendendo a cidade mediante os marcadores de 

gênero. Essa proposta trazida pela categoria de gênero, no campo do urbanismo, possibilita 

utilizá-la, inclusive, como ferramenta potente para ampliar a discussão com outras minorias. 

Em defesa de um urbanismo feminista, Marques (2017) esclarece que compreender a 

cidade a partir de uma perspectiva de gênero não significa pensar em uma cidade só para as 

mulheres, mas sinaliza uma resistência aos padrões hegemônicos de opressão. Desse modo, 

luta-se contra a ideia da superioridade do homem hétero-normativo, que serve de modelo para 

os padrões estabelecidos na cidade. No âmbito do urbanismo em sua interface com a 

perspectiva de gênero três questões se destacam: a mobilidade, a acessibilidade e a segurança.  

A problemática da mobilidade deflagra os diferentes percursos pelos quais a mulher 

hegemonicamente transita de forma poligonal, a partir do momento que assume as 

responsabilidades da casa, dos cuidados com os filhos e do trabalho. Dessa forma, ela é vista 

fazendo diversos percursos, indo para a escola dos filhos, ao supermercado, a zonas 

comerciais, para casa, para o trabalho, etc. Em contraponto, os homens costumam fazer um 

trajeto binário entre a casa e o trabalho. 

 Ainda como um agravo à situação da mobilidade, observa-se que as ruas foram 

pensadas a partir de uma ótica machista, uma vez que estava resguardado para a mulher 

apenas o espaço privado do lar. Dessa maneira, a forma como as ruas se constituem abrigam 

uma série de obstáculos para as mulheres, como inadequações de transportes públicos, ruas 

hostis e poucos equipamentos de mobilidade na escala do pedestre. Inclusive, quando a 

família possui um único carro, este geralmente fica na posse do marido (referindo-se ao 

modelo de família heterossexual), pois ele possui a “autorização” natural de circular pela 

cidade (Bujalance e Naranjo, 2012).  

O aspecto da acessibilidade caminha junto com o da mobilidade. Pensar uma cidade 

acessível para pessoas com alguma dificuldade de locomoção é também garantir melhores 
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condições para as mulheres, a partir do momento que entendemos que as mulheres se ocupam 

geralmente dos cuidados das pessoas com essas dificuldades. 

Em relação ao problema da segurança, indo além das estatísticas de violência, que já 

são alarmantes, a mulher precisa não só estar fisicamente segura na cidade, mas 

principalmente sentir-se segura. “Cada atuação, pública ou privada, marcada majoritariamente 

pela visão cultural masculina provoca, na vida da mulher urbana, a negação da sua segurança 

física e psíquica, do seu bem-estar, provoca dificuldades nos processos pessoais e coletivos de 

desenvolvimento” (Casimiro, 2017, p. 11). O debate sobre violência contra a mulher é amplo. 

Na escala da urbanidade e como isso se reflete na cidade, podemos apresentar alguns aspectos 

pontuais como a iluminação pública inadequada, paradas de ônibus inseguras, calçadas 

ladeadas por muros extensos, terrenos baldios, transportes coletivos insuficientes, dentre 

outras situações recorrentes no discurso de ONG’s e coletivos feministas, como afirmam 

Helene e Tavares (2017).  

Apesar de indicarmos algumas questões pontuais sobre mobilidade, acessibilidade e 

segurança, não podemos perder de vista que nesse momento, para nós, o mais importante, 

numa perspectiva de gênero sobre a cidade, é compreender como as mulheres vivem em 

diferentes espaços. Interessa-nos investigar como se estabelecem as relações de poder que 

estão presentes na dicotomia dos papeis atribuídos às mulheres e aos homens, já que 

entendemos que isso também nos oferece indícios da situação vulnerável da mulher no espaço 

urbano.  

Quando sinalizamos “mulheres”, nossa intenção é muito mais didática na construção 

do texto, pois usar o termo “mulher” como uma categoria única é uma representação 

equivocada. Consideramos, desse modo, as diversas formas de ser mulher, como nos elucida 

Butler (2003), levando em conta, principalmente, os atravessamentos presentes e descritos no 

âmbito interseccional, em consonância com o pensamento de Sabrina Marques (2017), 

segundo o qual: 
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 (...) as diferenças de gênero acarretam diferentes demandas nas 

formas de ocupação da cidade - e especialmente que as mulheres não 

compõem um grupo uniforme, mas que é preciso considerar a 

interseccionalidade que contempla a diferenciação entre gênero, classe 

e raça - traz à tona a importância do território na cidade, onde sabemos 

que há zonas onde as leis são mais ou menos respeitadas, a depender 

de quem as ocupa (p. 84). 

 

Na comercialização do sexo, a inserção da mulher prostituta na cidade é acrescida de 

algumas outras dificuldades. Apesar da atividade não ser crime quando desenvolvida de 

maneira individual e independente, essas mulheres sofrem recorrentemente ataques em prol 

de um processo de “limpeza”, “revitalização” das ruas. Na fala de Gabriela Leite (2006), 

prostituta e ativista em prol dos direitos das mulheres profissionais do sexo, nos movimentos 

de requalificação da rua sempre são as profissionais do sexo as primeiras a serem expulsas. A 

figura da profissional do sexo desqualifica de alguma maneira a rua que estiver ocupando, por 

todo estigma associado à profissão. Tornam-se comuns batidas policiais, desmontes de 

equipamentos de apoio, tentativas de afugentá-las através de violências distintas, tudo isso 

com o intuito de requalificação do espaço que dissimula um processo de gentrificação 

(Helene, 2017).  

No cotidiano dessas trabalhadoras, Nussbaum (2002) elenca dois fatores que persistem 

como fontes do estigma dirigido às profissionais e que talvez nos ajudem a compreender as 

“justificativas” presentes no discurso hegemônico, que desqualifica e coloca essa mulher em 

uma condição ainda mais vulnerável no âmbito da cidade. O primeiro fator associa 

intimamente a prostituição a um amplo leque de moralidades, e o outro vincula a prostituição 

às representações hierárquicas e patriarcais de gênero em que as mulheres e sua sexualidade 

precisam da dominação e controle masculinos.  
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Para Goffman (1988, p. 93), “(...) o indivíduo estigmatizado se define como não-

diferente de qualquer outro ser humano, embora ao mesmo tempo ele e as pessoas próximas o 

definam como alguém marginalizado”. O estigma é experimentado de forma subjetiva, mas é 

importante ressaltar que sua construção ocorre na coletividade; dessa forma, emerge 

socialmente e encontra na cidade um palco privilegiado para o seu desenvolvimento. Trata-se 

de um dispositivo de controle cujo objetivo é a manutenção do distanciamento de alguns 

grupos que exibem uma diferença indesejável, destacando o sentimento de inferioridade 

social atribuído a eles. Essa percepção determina a desqualificação do sujeito que enfrenta a 

perda de sua cidadania e a negação subjetiva desta, repercutindo ainda em práticas morais, 

médicas e jurídicas, tal como sugere Silva e Blanchett (2011), bem como sua relação com os 

espaços da cidade, sua mobilidade e autorização de acesso aos lugares. 

 O estigma em relação às profissionais do sexo tem, dessa forma, implicações 

importantes como, por exemplo, na redução da acessibilidade dessas mulheres aos recursos e 

serviços de saúde, resultando em violações de direitos e, consequentemente, aumento da 

vulnerabilidade das mulheres ao adoecimento (Monteiro & Villela, 2013), especialmente se 

focamos naquelas que trabalham nas ruas. Pontuamos ainda o próprio risco de violência que a 

ocupação das ruas pode oferecer a essas trabalhadoras, primeiramente, por serem mulheres – 

quando entendemos a cidade a partir da perspectiva de gênero –, e que é amplificado por sua 

prática profissional. Geralmente, as profissionais estão inseridas em cenários de uso/abuso 

e/ou comercialização de drogas, de inúmeras privações de direitos e ampla pobreza.  

 

6. A experiência urbana da profissional do sexo: vulnerabilidades e potências 

 

A ocupação urbana está ancorada nas diferentes formas de uso do espaço. As 

atividades que nela são produzidas obedecem a uma lógica orientada pelo mercado e pelas 

relações próprias à sociedade capitalista. Essa ocupação resulta da heterogeneidade constante 
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da paisagem urbana, a qual possui uma dimensão histórico/social, tornando-se expressão de 

um momento de vida (Carlos, 2007). 

Na atividade de comercialização do sexo, entendida como mais uma forma de ocupar a 

paisagem urbana, o território contribui massivamente para definir o tipo de prostituição. A 

prostituição que acontece nas ruas, foco deste estudo, caracteriza-se por atividades que 

 

Ocorrem em função da apropriação, durante um certo período de 

tempo, de uma rua ou um conjunto de logradouros por determinados 

grupos de prostitutas, que através de uma rede de relações, garantem e 

legitimam essas áreas como territórios para a prática de tal atividade 

(Ribeiro, 2002, p. 94). 

 

A partir do esforço de conceber o território em suas complexidades, Haesbaert (2004) 

propõe uma perspectiva integrada, a qual serve de ponto de partida para o estudo sobre a 

comercialização do sexo. O autor afirma que:  

 

A implementação das chamadas políticas de ordenamento territorial 

deixa mais clara a necessidade de se considerar duas características 

básicas do território: em primeiro lugar seu caráter político – no jogo 

entre os macropoderes políticos institucionalizados e os 

“micropoderes”, muitas vezes mais simbólicos, produzidos e vividos 

no cotidiano das populações; e em segundo lugar seu carácter 

integrador – o Estado em seu papel gestor redistributivos e os 

indivíduos e grupos sociais em sua vivência concreta como os 

“ambientes” capazes de reconhecer e de tratar o espaço social em 

todas as suas múltiplas dimensões (Haesbaert, 2004 p. 76). 
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No âmbito da prostituição nas ruas, torna-se imprescindível adotar uma perspectiva 

integradora de território, compreendendo-o como um espaço híbrido, multidimensional, 

resultado de múltiplos contextos, marcados pela sobreposição de questões vulnerabilizantes 

que a própria exposição nas ruas oferece. Em vista disso, Ribeiro (1997) assinala que: 

É no espaço urbano que as lutas se desenvolvem, já que a cidade é, ao 

mesmo tempo, cenário e objeto das lutas sociais, que têm como 

dimensão espacial, a formação de diversos territórios, até mesmo por 

grupos marginais, a partir de atividades tidas como ilícitas (p. 89). 

 

O urbano é resultado de um conjunto de estilos de vida, mediados pelas experiências 

relacionais existentes na cidade; é o “humano” como mão-de-obra que produz um espaço e 

não simplesmente o habita (Delgado, 2008; Carlos, 2007). “A vida urbana pressupõe 

encontros, confrontos, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto 

ideológico e político) dos modos de viver, dos ‘padrões’ que coexistem na cidade” (Lefebvre, 

2001, p. 15). É um verdadeiro quebra-cabeça, dotado de fronteiras físicas e simbólicas que 

produzem segregação espacial. Esse processo se constitui de forma distinta, conforme 

marcadores de classe social, raça, gênero, faixa etária, tipos e locais de trabalho, locais de 

moradia. 

O espaço urbano é, pois, um espaço vivido e experimentado cotidianamente pelas 

mulheres profissionais do sexo. A presença da mulher profissional do sexo no cotidiano da 

cidade revela os processos de segregação territorial que autorizam ou não sua permanência e 

circulação. Porém, essa experiência urbana se dá de infinitas maneiras, se concretiza em 

diferentes práticas e repercute de forma singular na vida de cada uma das trabalhadoras. Daí 

nosso interesse em produzir junto a elas um estranhamento em relação às situações de 

trabalho cotidianas e sua vivência no meio urbano.  



52 

 

Assim, esta pesquisa situa-se no campo problemático que articula organização do 

espaço urbano, experiências sensíveis e maneiras de habitar o espaço frente à comercialização 

do sexo e aos processos de subjetivação. Em função disso, consideramos que é imprescindível 

a leitura do fenômeno urbano e da organização contemporânea das cidades, já que 

compreendemos a experiência urbana como um dos elementos determinantes do processo 

saúde/doença.  

Associar as possibilidades de adoecer ou de promoção de saúde com questões 

provenientes do viver na cidade, consequentemente das experiências urbanas, está ancorado 

na perspectiva da saúde urbana. Esse ramo proveniente da saúde pública tem seu início em 

1968, quando pela primeira vez o termo é utilizado para relacionar condições de saúde com a 

mortalidade urbana em um estudo orientado pela Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), sob o título: “Caracteristicas de la mortalidad urbana: informe de la investigación 

interamericana de mortalidad” (Puffer & Griffith, 1968). Tal estudo ganhou maior destaque 

apenas em 1993, com a inclusão da discussão na pauta da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Isso gerou a publicação “La Crisis en la Salud Urbana: Estrategias de Salud para 

Todos en Vista de la Rápida Urbanización” a qual faz uma varredura do estado da arte da 

saúde urbana até o ano de 1990 (OMS, 1994). O ritmo e expansão dos estudos sobre a 

temática podem ser entendidos como uma resposta ao processo extensivo de urbanização em 

nível mundial e a emergência de leituras que buscam apreender o fenômeno, inclusive no 

campo da saúde (Caiaffa, 2008). 

No Brasil, um marco na abertura para os estudos relacionados à saúde urbana foi o IV 

Congresso Brasileiro de Epidemiologia (EPI, 2004), cujo lema “Um Olhar sobre a Cidade” 

nos ajuda a visualizar a atualidade da produção e entender que o viver na cidade e sua relação 

com a saúde das populações esteve, por algum tempo, negligenciado (Caiaffa, 2008). 

Dentre os recortes possíveis de entendimento da saúde urbana, apesar de que “não há 

soluções simples para os problemas multidimensionais da saúde no contexto das cidades” 
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(Caiaffa, 2008, p. 1790), nos inspiramos nas análises de multinível. Essa perspectiva trata das 

características da cidade, ou de parte dela, e sua contribuição para a saúde dos indivíduos que 

nela habitam. 

Discutir a saúde urbana implica analisar os efeitos das relações sociais urbanas na 

saúde. Caiaffa (2008, p. 1789) define como característica desse processo: (...) uma rede 

interligada de determinantes, tendo como cerne fundamental a proposta de que o social e o 

físico definem o contexto urbano e são modulados por fatores (proximais e distais) e atores 

em níveis múltiplos. 

A saúde urbana deve ser apreendida através de um tripé segundo o qual: a visão de 

urbanização não apenas como produtora de benefícios, mas também como produtora de 

agravos sociais, econômicos e ambientais; o entendimento de que as características físicas e 

sociais da cidade podem repercutir singularmente na saúde das pessoas; e, por fim, a ideia de 

que a saúde está inclusa em um processo urbano de forma ampliada, rompendo uma 

percepção individualizante (Caiaffa, 2008). Pensar saúde urbana amplia uma percepção 

epidemiológica que esteja pautada na causa e efeito; assim, nos ajuda a compreender o 

fenômeno da prostituição e seus possíveis desdobramentos de forma contextualizada. 

Assinalamos ainda, no campo da psicologia, que os modos de subjetivação possuem uma 

articulação com as práticas inseridas no espaço urbano, fazendo com que os perfis 

epidemiológicos das modalidades de sofrimento mental tenham uma associação direta com os 

processos sociais e urbanos (Ferreira, 2004).   

Nesse panorama apresentado, resgatamos Ayres et al. (2003) para elucidar alguns 

outros aspectos que compactuam com uma noção ampliada de saúde e que contribuem para 

entendermos seus múltiplos engendramentos. Um dos conceitos abordados por Ayres et al 

(2003, p.118) é o de vulnerabilidade, que “(...) designa, em sua origem, grupos ou indivíduos 

fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção ou garantia de seus direitos de 

cidadania”. Os autores demarcam ainda que a chance de exposição ao adoecimento que um 
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indivíduo possui é proveniente de um conjunto de aspectos que fazem interface com o 

coletivo. Assim, é a partir de cada contexto e de suas características e dinâmicas, da maior ou 

menor disponibilidade de recursos, que se pode compreender a construção das 

vulnerabilidades e, consequentemente, das estratégias de promoção à saúde.  

No campo da saúde, o conceito de vulnerabilidade emerge no começo da década 1980, 

como nova possibilidade de interpretação à epidemia da AIDS (acquired immunodeficiency 

syndrome). Um novo sentido se mostrava necessário para contornar as perspectivas de 

comportamento de risco e de grupo de risco que eram adotadas. Tal abordagem conceitual 

tende a ampliar a atuação em saúde e gerar reflexões que podem ser úteis para a formulação 

de políticas de saúde e intervenções psicossociais, pois se sustenta a partir de uma leitura 

ampliada. 

No trabalho de Ayres et al. (2003), o conceito de vulnerabilidade apresenta três 

dimensões. A primeira é a Dimensão Individual, que parte do pressuposto de que todos são 

suscetíveis ao adoecimento, levando em conta aspectos próprios do modo de vida das pessoas. 

Considera o grau e a qualidade de informações sobre o processo de adoecimento que os 

indivíduos possuem e sua capacidade de incorporá-las aos repertórios cotidianos de 

prevenção. A segunda possibilidade é a Dimensão Social, que versa sobre o processo saúde-

doença como um processo social, influenciado por questões materiais, culturais, políticas, 

morais, que dizem respeito à vida em sociedade. Nessa dimensão, têm destaque os aspectos de 

gênero, raça, pobreza, geracionais, religiosos, jurídicos etc. A terceira e última é a Dimensão 

Programática, que busca avaliar como as instituições e políticas públicas (de saúde, educação, 

cultura e bem-estar social) atuam na reprodução ou aprofundamento das vulnerabilidades 

socialmente dadas.  

O uso do conceito de vulnerabilidade sinaliza o esforço de compreender a 

comercialização do sexo em um contexto que transcende uma perspectiva individualizante ou 

causal das questões de saúde. Essa atividade está fortemente associada à exploração e 
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violação de direitos, aspectos de grande impacto para a saúde das mulheres. Quando se pensa 

em saúde, vale continuar o esforço de ampliação, na tentativa de abarcar a complexidade do 

fenômeno, abandonando a noção de causalidade e buscando a “compreensão dos ‘modos e 

estilos de vida’, derivados não só das escolhas pessoais, como de fatores culturais, práticas 

sociais e construção do espaço” (Batistella, 2007, p. 47). 

Partindo dessa perspectiva, investigar como se dá a construção das vulnerabilidades na 

interface entre trabalho na rua, experiência urbana e suas reverberações na saúde/doença, no 

ponto de vista das próprias mulheres trabalhadoras, possibilita uma aproximação aos aspectos 

presentes na ótica da Determinação Social da Saúde. De acordo com Almeida (2016), é nas 

diversas possibilidades entre saúde e sociedade que o conceito de determinação social da 

saúde está presente, compreendendo que a saúde “deve passar pela análise interdisciplinar das 

formas de organização da sociedade, de sua estrutura social e econômica, entendendo que esta 

subordina a dimensão natural do processo de produção de saúde” (Almeida, 2016, p. 27). 

Desse modo, é imprescindível um olhar para além da causalidade, e que proponha uma 

diversificação teórico/metodológica para compreensão do processo. 

Muitas vezes confundida como um estilo de vida ou opção, a comercialização do sexo 

não pode ser de forma alguma compreendida sem a análise dos fatores sociais, econômicos, 

ambientais e das condições de trabalho envolvidas, ou seja, a teia de fatores que determinam o 

grau de vulnerabilidade dessas mulheres. Além disso, não se pode desconsiderar as 

implicações no processo de saúde-doença (Batistella, 2007). Daí os dados alarmantes 

descritos por Szwarcwald (2010) ao realizar pesquisa em dez cidades brasileiras com 2.523 

prostitutas, das quais 40% não procuraram serviços de saúde na última vez que tiveram 

problemas de saúde sexual, 20% não haviam realizado exame ginecológico nos 3 anos 

anteriores. 

Oferecer uma análise das relações entre saúde, trabalho e experiências urbanas 

possibilita a visibilidade desse grupo, por vezes negligenciado, indo além das recorrentes 
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discussões referentes às DST’s/AIDS, comumente abordadas em trabalhos com esse público 

alvo. Pretende-se quebrar a lógica estigmatizante da invisibilidade, possibilitando 

compreender a dinâmica da vulnerabilidade existente na prática profissional, inserção e 

experiências produzidas no território urbano e sua relação com o processo saúde/doença, bem 

como os obstáculos no acesso aos serviços de saúde e na busca das redes formais de cuidado.  

Nesse sentido, discutiremos, a seguir, de que forma a comercialização do sexo ganha 

sentido na cidade e como se dá a produção de um conjunto de vulnerabilidades. Para tanto, 

retomamos os objetivos desta pesquisa, já indicados anteriormente, a saber: discutir a relação 

cidade e experiências urbanas de mulheres profissionais do sexo que trabalham nas ruas. E 

como objetivos específicos: 

 Investigar como se organizam os laços de pertencimento e estabelecimento de 

fronteiras no espaço urbano, durante a comercialização do sexo nas ruas; 

 Descrever como se dá a visibilidade e inserção da comercialização do sexo na 

paisagem urbana; 

 Aproximar-se das experiências e dos afetos vividos pelas mulheres profissionais do 

sexo na cidade e como isso se relaciona com a produção de subjetividade; 

 Identificar as formas de uso da cidade pelas mulheres profissionais do sexo e como o 

espaço urbano pode constituir elementos vulnerabilizantes ou de potência; 

 Conhecer a percepção das mulheres profissionais do sexo acerca da relação entre o 

trabalho na rua, a saúde e suas múltiplas determinações. 
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7. Aspectos metodológicos da investigação 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que visa abordar “(...) o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (Minayo, 

2003, p.22), possibilitando, assim, compreender o fenômeno como parte da realidade social, 

tendo em vista sua condição e pertencimento nos grupos sociais.  

O público-alvo da pesquisa foi composto por mulheres cisgênero, ou seja, mulheres 

que, segundo Jesus (2012), se identificam com o gênero que lhes foi determinado após o 

nascimento. São profissionais do sexo, na faixa etária de 18 anos ou mais, que têm na 

comercialização do sexo sua fonte principal de renda há pelo menos dois anos, atuantes em 

espaços públicos urbanos localizados na cidade de Natal/RN. A escolha do tempo mínimo de 

trabalho justifica-se quando compreendemos as diversas modalidades de comercialização do 

sexo, inclusive as episódicas, que neste sentido se constitui de forma diferente da que nos 

interessou investigar.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas incursões prévias em lugares 

potenciais para a realização do estudo, nas ruas do bairro de maior concentração turística e de 

entretenimento da cidade que é o de Ponta Negra, especialmente na Rua Engenheiro Roberto 

Freire. Tal estratégia foi utilizada como recurso para adaptar as experiências já realizadas no 

campo da pesquisa e intervenção com mulheres profissionais do sexo que foram por nós 

desenvolvidas na cidade de Garanhuns/PE, durante o período de graduação em psicologia e de 

uma especialização lato sensu em Saúde Mental e Intervenção Psicossocial.  

Foram realizadas em Natal duas visitas, compreendendo um total de seis horas de 

observações durante o período noturno. Após conversas informais com as travestis que 

trabalhavam com a comercialização do sexo na região, as mesmas orientaram outro horário e 

local para que pudéssemos encontrar as mulheres que atuavam na região, curiosamente no 

período vespertino. A visita realizada em horário e local sugerido apontou, inicialmente, além 
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da divisão de horários de trabalho entre as travestis e as mulheres cisgênero, um contingente 

relativamente pequeno de mulheres, seis ao todo, no quarteirão indicado. Ficaram evidentes as 

demarcações territoriais; mesmo estando concentradas na mesma rua, cada uma possuía seu 

espaço, distanciando-se umas das outras.  

As abordagens dos clientes aconteceram sempre através de automóveis. O cliente 

estacionava e daí surgia uma rápida conversa. Enquanto observávamos de longe, numa 

tentativa de não interferir na dinâmica de trabalho, foi possível perceber aproximações e 

diferenças diante de experiências anteriores com o mesmo público alvo, mas que 

necessitariam de uma maior imersão para uma interpretação mais refinada. Contudo, a 

primeira inserção no potencial campo de trabalho permitiu atestar uma possível relação entre 

a comercialização e o território urbano, alguns aspectos relacionáveis com a produção de 

vulnerabilidades e a ausência de uma rede de cuidado ou suporte durante a realização da 

atividade profissional. 

Para dar sequência ao estudo e ampliar o mapeamento desses territórios de trabalho na 

cidade, recorremos a produções acadêmicas locais, que envolvem a temática da prostituição 

feminina, disponíveis no acervo da UFRN campus Natal, Biblioteca Central Zila Mamede, e 

que indicassem os espaços comumente estudados sob a temática da prostituição na cidade e 

reiterassem territórios potenciais para a investigação.  

Na busca que foi realizada, utilizamos a palavra chave “prostituição” para fazer uma 

varredura nas produções existentes no banco de dissertações e teses da referida universidade. 

Foram encontradas oito dissertações, das quais apenas três se enquadravam na perspectiva 

deste estudo, e uma tese. Esses trabalhos sinalizavam os respectivos lugares como campo de 

estudo: Praia do Meio, Praia de Ponta Negra, Alagamar, Praia da Redinha, Praça Gentil 

Ferreira e Ribeira. Nenhum dos estudos realizados esteve vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia – PPGPSI.  
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Essa bibliografia indica que o universo da profissional do sexo em centros urbanos é 

marcado pelo grande número de programas, baixa rentabilidade, demarcação e divisão do 

território no local de trabalho, baixa escolaridade, baixo nível de informações acerca dos 

dispositivos de saúde existentes na cidade, com algumas peculiaridades como o horário 

prioritário de trabalho, o deslocamento dos bairros mais periféricos para o trabalho nos 

centros turísticos, uso abusivo e ou problemático de álcool e outras drogas.  

O segundo momento que compôs a delimitação do campo de pesquisa realizou-se 

através do contato com a Associação dos e das Profissionais do Sexo e Congêneres do Rio 

Grande do Norte – ASPRORN, através do levantamento de registros e/ou mapeamentos 

produzidos pela instituição. A associação, atualmente, não possui uma sede; seu contato foi 

feito através da presidente atual, que após um primeiro encontro sinalizou como lugares 

pertinentes para o estudo a Praia do Meio, Rocas, Ribeira e a Praia de Ponta Negra. Assim, 

levando em consideração as duas estratégias utilizadas, definimos previamente a Praia do 

Meio, Ribeira e Praia de Ponta Negra para compor o campo de nossa pesquisa. 

Nesses locais, aplicamos a observação participante no intuito de produzir uma 

etnografia e realizar uma “descrição densa” dos espaços onde essas mulheres circulam 

(Geertz, 1989). Isso permitiu a apreensão dos sentidos que as participantes dão às práticas e 

sua relação com o contexto de trabalho. Objetivamos analisar, interpretar e buscar os 

significados contidos nos atos, ritos, performances, relações com o território, e não apenas 

descrevê-las (Geertz, 1989). A observação participante também ofereceu uma experimentação 

em termos físicos e intelectuais como forma de produzir conhecimentos a partir de um 

movimento intersubjetivo, na relação construída com as participantes do estudo e com o 

espaço explorado (Clifford, 2002).    

Para definir melhor a modalidade do estudo etnográfico realizado, propõe-se uma 

Etnografia Urbana (Magnani, 2002), que compreende a etnografia como um olhar de perto e 

de dentro. Trata-se de um método apropriado ao cenário das metrópoles contemporâneas, 
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numa tentativa de aproximar o indivíduo das megaestruturas urbanas, sem dicotomizar o 

fenômeno. Esclarece que os padrões de comportamento não são individuais ou atomizados, e 

defende uma leitura do conjunto heterogêneo, múltiplo e complexo, onde a unidade de análise 

é constituída pelas diferentes práticas dos atores sociais que habitam a cidade.  

A etnografia urbana exige alguns passos que foram respeitados, através do uso das 

categorias: “pedaço, mancha, trajetos e circuito” (Magnani, 2002, p. 25), para fazer um 

recorte na paisagem urbana e identificar as diferentes dinâmicas sociais existentes: 

  

A noção de pedaço evoca laços de pertencimento e estabelecimentos 

de fronteiras, mas pode estar inserida em alguma mancha, de maior 

consolidação e visibilidade na paisagem; esta, por sua vez, comporta 

vários trajetos como resultado das escolhas que propicia a seus 

freqüentadores. Já circuito, que aparece como uma categoria capaz de 

dar conta de um regime de trocas e encontros no contexto mais amplo 

e diversificado da cidade (e até para fora dela), pode englobar pedaços 

e trajetos particularizados (Magnani, 2002, p. 25). 

 

O processo etnográfico deste estudo respeitou a seguinte lógica: inicialmente serviu 

para observar e compreender a dinâmica de trabalho, os horários e uso do território urbano 

por mulheres profissionais do sexo atuantes nos locais predeterminados. Após as 

identificações básicas de horários e locais, foi desenvolvido um cronograma de inserção, 

privilegiando os horários de maior circulação. A entrada no campo permitiu a aproximação 

com as potenciais participantes do estudo. No intuito de produzir vínculos, a conversa inicial 

no campo partiu sempre da apresentação do pesquisador (incluindo na fala as experiências 

prévias de pesquisa/intervenção com mulheres profissionais do sexo) e explicitação dos 

objetivos do estudo.  
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Durante nossa permanência no território da pesquisa, o diário de campo foi utilizado 

como forma de registro etnográfico. Tido como ferramenta importante no processo, sua 

produção se dava através de manuscritos feitos a cada período de inserção no campo que eram 

agrupados e datados. O diário de campo também serviu para implementação dos instrumentos 

a serem desenvolvidos, no caso, a entrevista semiestruturada; assim, "muitas vezes são as 

informações do diário de campo que nos dão subsídios para analisar os dados coletados de 

outra forma" (Víctora, Knauth & Hassen, 2001, p.73), atuando como um importante 

instrumento para dar sequência ao processo investigativo.  

Após entrada inicial no campo, foram redefinidos os lugares de atuação. Percebemos 

que a Ribeira abrigava prioritariamente a prostituição em prostíbulos; não havia um vínculo 

claro com a prostituição que ocorre nas ruas e, por consequência, afastava-se do escopo da 

pesquisa. Desse modo, foi substituído por um outro campo potencial, conhecido como Praça 

Ecológica, lugar este que até então não aparecia em investigações de estudos anteriores e que 

apresentava a típica prostituição nas ruas. Assim, foram selecionados para constituir o campo 

de pesquisa a Praia do Meio (Rua 25 de Dezembro), a Praia de Ponta Negra (Rua do Salsa) e 

a Praça Ecológica (Rua Ismael Pereira da Silva com a Rua Antônio Farache). 

 

8.  Resultados e Discussão 

 

8.1. Caracterizando os lugares da observação 

 

Partimos de uma caracterização cuidadosa dos três polos que constituíram o campo da 

pesquisa. Indicaremos os espaços explorados e os pontos onde se concentram com maior 

frequência as atividades de comercialização do sexo. Cada um deles será melhor caracterizado 

a seguir. 
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Figura 01: Mapeamento da comercialização do sexo em três polos da cidade do Natal 

Ilustração: Anderson Silva e Matheus Cosme 

 

8.1.1. Parque de Capim Macio (Rua Ismael Pereira da Silva com a Rua Antônio 

Farache)  

 

Lugar incrustado em uma área residencial de alto padrão econômico, a Praça 

Ecológica, também conhecida como Parque de Capim Macio, é rodeada por casas e 

condomínios residenciais. É paralela à movimentada Rua Engenheiro Roberto Freire, que liga 

a cidade à Praia de Ponta Negra, um dos pontos turísticos mais explorados da cidade. A Praça 

Ecológica constitui um campo vasto, com muitas árvores e sem estruturas adequadas de 

ocupação, permanecendo limpa com o trabalho constante de capinagem realizada por 

funcionários municipais da coleta de lixo. Possui uma lagoa de captação de águas pluviais que 

permanece cercada e de acesso proibido; o alojamento que foi construído para dar apoio aos 

trabalhadores da obra durante a construção da lagoa foi ocupado e hoje é moradia de uma 

família. Em sua porção mais interna, é comum encontrar frequentadores do espaço fazendo 

uso de substâncias psicoativas, especificamente maconha e seus derivados.  
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Segundo as profissionais do sexo que atuam na região, a praça é utilizada como 

território privilegiado para a prostituição de rua há mais de 20 anos. As prostitutas que antes 

trabalhavam na Rua Engenheiro Roberto Freire passaram a frequentar o lugar por conta do 

crescente fluxo e urbanização das redondezas (não foram encontrados dados oficias que 

reiterassem as falas). Ainda segundo relatos de suas frequentadoras, a região abrigou o 

primeiro motel da cidade do Natal; então, a prostituição de rua se concentrou nas imediações 

para facilitar o contato com os clientes e a realização do serviço.  

É frequentada prioritariamente por mulheres profissionais do sexo no período que 

abrange o final da manhã até o início da noite, e por travestis no período noturno. Raramente 

existe o compartilhamento do mesmo espaço e horário por esses dois grupos. As mulheres 

profissionais do sexo podem ser claramente identificadas: permanecem nas esquinas, 

improvisam bancos com restos de obras que são encontrados no interior da praça e 

permanecem sentadas ou de pé na calçada, acompanhando o fluxo de carros que circula na 

redondeza.  

A praça não possui lugar para abrigo de chuva ou sol, além das árvores ou da marquise 

de alguns condomínios próximos que geralmente não são utilizados. Notamos que há um 

tímido apoio de alguns moradores, que inclusive passam e conversam com as profissionais, e 

dos porteiros de alguns prédios residenciais, que comumente sedem água potável para as 

profissionais.  

A abordagem do cliente se dá genericamente da seguinte forma: passa de carro 

lentamente, observando as profissionais que estão trabalhando, dá uma ou duas voltas na 

praça e estaciona próximo àquela que escolheu. Posteriormente, a profissional se aproxima do 

carro e negocia o programa. Partem de lá para motéis da região ou, com menos frequência, 

para a casa dos clientes.  

Na praça, existem relatos de furtos, assim, é prática comum das profissionais não 

portarem objetos de maior valor, como celulares, ou quantias significativas de dinheiro. O 
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espaço ainda reúne eventos esporádicos promovidos pela associação de moradores do bairro, 

como feiras para adoção de animais domésticos e atividades físicas ao ar livre. Pode ser visto, 

no seu cotidiano, um uso escasso do espaço pelos moradores locais, que geralmente resume-se 

aos passeios com animais de estimação (levar o cachorro para fazer suas necessidades 

fisiológicas).   

 

8.1.2. Rua do Salsa (Praia de Ponta Negra)  

 

Conhecido dispositivo turístico da cidade do Natal, a Rua do Salsa está situada no 

bairro de Ponta Negra e reúne um conjunto diverso de bares, restaurantes, lanchonetes, boates, 

um complexo que atende a uma demanda turística específica, mas que também é frequentada 

pela população local. A movimentação na rua se inicia ao entardecer; o trânsito de pessoas 

aos poucos vai se intensificando, e até por volta das 22:00h pode-se observar um público que 

está interessado nas ofertas gastronômicas da região.  

Observa-se com frequência grandes grupos de turistas, famílias com crianças e alguns 

moradores locais. No período noturno, alguns restaurantes utilizam seguranças particulares 

que permanecem nas calçadas e afastam qualquer “incômodo” que possam surgir, como 

pessoas em situações precárias de higiene e vestimenta que frequentam o local para pedir 

dinheiro dos transeuntes; os seguranças, então, são orientados a afastar esse público da 

proximidade dos avarandados restaurantes.  

É difícil demarcar o período de início da atividade de comercialização do sexo nessa 

rua. Algumas fontes locais afirmam que foi há mais de vinte anos, mas não encontramos 

registros que fundamentassem essa informação. 

Os cenários da prostituição só podem ser vistos depois que os restaurantes fecham, 

entre 22:00h e 23:00h; os bares e boates permanecem abertos e o fluxo de pessoas nesses 

lugares aumenta e fica menos diversificado, composto majoritariamente por um público 
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adulto masculino. Os horários de finalização das atividades não são constantes, dependem do 

dia da semana e do fluxo de pessoas; em alguns dias, é possível observar movimentação até as 

04:00h.  

A prostituição acontece de forma peculiar. Apesar de as mulheres utilizarem a rua 

como lugar de trabalho, é na calçada dos bares ou no seu interior que elas atuam. Por vezes 

são confundidas com as mulheres que não são profissionais do sexo, mas que também 

frequentam o espaço.  

As profissionais do sexo recebem o apoio de alguns bares, onde permanecem em 

pequenos grupos, e podem ser vistas conversando com potenciais clientes que estejam 

frequentando esses locais. Nesses casos, a aproximação com o cliente pode ocorrer 

semelhantemente a uma paquera, que geralmente se inicia com a oferta de uma bebida.  

A abordagem do cliente também pode ocorrer direto na calçada, onde as profissionais 

podem ser encontradas observando atentamente o tráfego lento de carros pela via. Ao passar 

por ali, o cliente faz uma rápida parada no acostamento, a profissional se aproxima do veículo 

e negocia o programa; depois disso, eles partem em direção a algum dos motéis locais. 

Quando se trata de turistas, geralmente utilizam taxis para se locomover até os hotéis 

acompanhados pelas profissionais, ou fazem o percurso a pé. É comum existir na rede 

hoteleira certa resistência para a entrada dessas trabalhadoras; relatos sobre impedimentos de 

entrada ou permanência são comuns. Algumas das profissionais mantêm apartamentos 

próximos da região e recebem seus clientes em casa. 

A presença de travestis se prostituindo é pequena e ocupa sempre as margens opostas 

das calçadas onde as mulheres atuam. Além disso, as travestis não circulam com a mesma 

liberdade entre os bares como as profissionais cisgênero, permanecendo nas calçadas em 

regiões onde a iluminação pública não alcança.  

Eventos promovidos por alguns bares da região atraem um grande número de 

moradores locais por conta das atrações musicais populares. Quando isso ocorre, o denso 
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fluxo de pessoas dificulta identificar a comercialização do sexo, no entanto, são nessas 

ocasiões que as profissionais da região afirmam lucrarem mais.   

Esse é um espaço complexo, cuja dinâmica é difícil de apreender, especialmente no 

que diz respeito à prostituição. É também um campo permeado pelo tráfico de drogas, que 

acontece de forma discreta, porém, identificável para quem observa o lugar por algumas 

horas. 

 

8.1.3. Rua 25 de Dezembro (Praia do Meio)  

 

Paralela à Praia do Meio, a Rua 25 de Dezembro abriga um baixo fluxo de pessoas. Em 

alguns pontos, é visto o acúmulo de lixo, e alguns prédios desocupados reforçam a imagem de 

abandono do lugar. Na área onde geralmente as mulheres profissionais do sexo se 

concentram, observam-se alguns condomínios residenciais, terrenos baldios, pequenas casas 

onde residem geralmente vendedores ambulantes que trabalham na praia e que passam parte 

do dia nas calçadas, preparando seus produtos para venda (espetinhos de carne, coco, 

artesanatos). Em uma das esquinas preferidas pelas profissionais, está situado um hotel de 

porte médio.  

As participantes da pesquisa não souberam estimar há quanto tempo o lugar funciona 

como ponto de prostituição, mas estimam que ultrapassa duas décadas. Nos últimos quinze 

anos houve uma migração de trabalhadoras que atuavam na Rua Ladeira do Sol e passaram a 

compor o novo território.  

A rua é rota de retorno dos turistas que estão em passeios no litoral norte. Durante a 

observação, notamos a constante presença de buggys (tipo de veículo automotor) transitando 

pela rua, mas em nenhum momento pudemos testemunhar algum deles parado junto ao ponto 

onde atuam as profissionais. A relação que observamos entre esses turistas e as mulheres 

profissionais do sexo não passaram de acenos ou gritos acalorados enquanto cruzavam a rua.  
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A rua tem horário de início das atividades por volta das 10:00h e se estende por toda a 

tarde, com movimento tímido em horários noturnos. A concentração de travestis é menor 

durante o dia, fato similar ao que ocorre na praça ecológica. Os clientes abordam de carro, 

moto e por vezes a pé, demonstrando ser uma clientela prioritariamente local. A negociação 

do programa acontece na rua e de lá partem para motéis da região ou se valem do baixo fluxo 

de pessoas e realizam a prática do programa no próprio carro (é comum o sexo oral). 

Dentre os lugares investigados, esse se mostrou ter as condições de trabalho mais 

precarizadas. A acomodação na rua é desconfortável e não foi percebida nenhuma rede de 

apoio entre os residentes ou frequentadores do território. Relatos de furtos e violência no local 

são constantes, além da presença frequente de usuários de crack nas imediações. A 

intervenção de facções criminosas que comandam o tráfico na região amedronta parte das 

profissionais; outras enxergam proteção na presença do tráfico, pois existem algumas regras 

de conduta que possuem como premissa “não mexer” com ninguém que seja morador das 

comunidades que circundam a região.  

 

8.2.  Cenas e cenários de uma etnografia urbana 

 

O elemento disparador para análise das categorias existentes na etnografia urbana será 

a prostituição de mulheres cisgênero e os elementos que se relaciona com a prática. A malha 

urbana configura as bases das reflexões, cuja proposta se insere mais “como um modo de 

acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos” (Magnani, 2002, p. 17). O 

objetivo esteve em buscar identificar, descrever e refletir diante do que emerge do campo 

investigado. A proposta, que é tida como uma observação participante “de perto e de dentro”, 

se debruça sobre as experiências urbanas, ou seja, sobre os arranjos dos próprios atores 

sociais, de como estes se relacionam e utilizam a cidade, considerando que esses não são 

elementos isolados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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A estratégia da etnografia urbana exige um investimento no grupo e nas práticas que 

estão sendo estudados, bem como na paisagem onde essas atividades ganham corpo. Um 

panorama polarizado, porém, não dicotômico (Magnani, 2002). Para tal, além da observação 

guiada pela etnografia, desenvolvemos uma entrevista semiestrutura para tentar apreender 

questões a um nível mais individual do público alvo do estudo e também possibilitar a 

construção de vínculos com as participantes. 

Nossa interpretação dos dados inicia-se privilegiando a paisagem e suas peculiaridades 

através das categorias preconizadas pela etnografia urbana: pedaço, mancha, trajeto, pórtico e 

circuito (Magnani, 2002). Durante a análise das categorias, nos valemos do diário de campo 

como fonte; assim, no corpo deste texto, resgatamos depoimentos de algumas profissionais 

registrados no mesmo material. Nesse primeiro momento da análise as falas seguem anônimas 

pelo cuidado ético em manter o anonimato das informantes, sendo identificadas apenas com a 

genérica referência “Profissional”, posteriormente, nos resultados das entrevistas 

semiestruturadas utilizaremos nomes fictícios.  

 

8.2.1 O pedaço é a esquina  

 

Categoria que exprime uma referência espacial, o pedaço se compõe por uma 

regularidade na presença de seus membros em determinado sítio, os quais prioritariamente 

compartilham códigos particulares de mútuo reconhecimento. O pedaço conecta uma 

“experiência concreta e compartilhada” (Magnani 2002, p.20). Na malha urbana, se inscreve 

em uma demarcação que serve de referência a determinados grupos de frequentadores, que 

por consequência produzem uma rede de relações. É nele onde a produção de subjetividade se 

apresenta de forma mais clara. Está ancorado no espaço urbano, mas possui maior relevância 

a partir das relações produzidas entre seus membros (Magnani, 2002).  
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Figura 02: Imagem representativa do pedaço 

Ilustração: Anderson Silva e Matheus Cosme 

 

Com a inserção nos espaços privilegiados pela pesquisa, demarcamos nossos pedaços 

como ‘esquinas’, pelo contexto da comercialização do sexo e sua organização estrutural 

observada. Percebe-se um microcosmo que reúne pequenos grupos com códigos territoriais 

comuns e compartilhados. A prostituição que ocorre nas ruas se configura, como em outras 

formas de serviços, num campo de disputa comercial; é preciso ver e ser visto, além da 

necessidade de oferecer uma espécie de fidelidade espacial para a clientela. Nessas disputas 

também surgem alianças e acordos.  

O campo deste estudo demonstrou em seus três polos algumas similaridades. A 

profissional tende a demarcar a pequena porção da zona de prostituição em que permanece 

como sendo dela, e nesse caso, não existe uma dimensão somente espacial, mas também de 

temporalidade em dois aspectos: o primeiro “eu cheguei aqui primeiro, ninguém trabalhava 

aqui” (Profissional) e o segundo em termos de período “a noite aqui só fica as travestis” 
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(Profissional). Pequenos marcadores no espaço, como uma pedra, uma árvore, placas de 

trânsito, marquises de estabelecimentos comerciais, servem de referência na paisagem para 

demarcar a posse e ser referência para o pedaço: “ali perto da árvore é meu ponto, tem que se 

destacar” (Profissional).  

Com o olhar mais cuidadoso para a paisagem, era possível distinguir a formação de 

pequenos grupos que possuíam algumas similaridades entre seus membros. Essas 

características fazem parte do conjunto de códigos que consolida o pertencimento no pedaço, 

tais como a faixa etária e modos de se vestir. A aproximação com os pequenos grupos em 

uma analise crítica possibilita observar que a forma mais contundente para a reunião dessas 

pessoas são as experiências comuns no uso da cidade. Compartilhar a mesma atividade 

profissional não é o suficiente, morar na mesma região, fazer o mesmo percurso para o 

trabalho, frequentar os mesmos lugares para o lazer, tudo isso aproxima e consolida as 

relações presentes no pedaço.  

Demonstram relevância na constituição do pedaço as relações afetivas e o 

compartilhamento de códigos, que perpassam desde as formas de permanecer no ambiente de 

trabalho, até as gírias e o compartilhamento de experiências que vão além do campo de 

atuação profissional.  Esses elementos constituem a configuração do pedaço, que nesse caso 

possui um caráter de sociabilização numa relação direta com a pequena porção do espaço que 

a profissional do sexo utiliza para trabalhar. Contradizendo alguns indicativos sobre a 

temática, na cidade do Natal, não foi observado enquanto prática comum a cobrança de 

“pedágios”, ou taxas de permanência nos espaços de trabalho, por parte das prostitutas mais 

antigas para as novatas, ou por cafetões que gerenciassem o uso da rua.  

A disputa por visibilidade e captação de possíveis clientes não impede que pequenos 

grupos (três ou mais profissionais) compartilhem o mesmo pedaço. Esse compartilhamento se 

dá por afinidade, e constitui uma das bases de formação da categoria analisada: “Aqui fica só 

eu e as meninas porque somos civilizadas, não gosto de baixaria” (Profissional). Os códigos 
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de pertencimento que foram possíveis de captação são: similaridades no tipo de vestimentas, 

inclusive com a compra de peças de roupas iguais e nos mesmos lugares; vivências 

comunitárias além do espaço de trabalho; aparências físicas; relacionamentos homoafetivos; e 

níveis de escolarização (as que possuem maior nível tendem a permanecerem juntas).  

O compartilhamento do mesmo pedaço também remonta ao sentimento de insegurança 

gerado nas ruas pelo tipo de exposição a que as profissionais se propõem, como se pode 

observar no relato: “Aqui sempre fica eu e Dora (nome fictício), tenho é medo de ficar só, 

aqui ninguém tem mais sossego” (Profissional). A construção de vínculos no pedaço serve de 

estratégia de cuidado, que frequentemente se traduz, por exemplo, no monitoramento do 

tempo de realização dos programas das colegas – quando uma profissional extrapola o tempo 

máximo esperado de um programa, as demais mulheres, em especial as que compõem o 

mesmo pedaço, questionam o atraso e demonstram preocupação, podendo até, em casos mais 

raros, buscarem contato.  

Minha inserção no campo não me fez compor o pedaço, pois, apesar da minha 

aproximação com as profissionais, era nítida a falta de compartilhamento de códigos. Porém, 

ampliando a escala de visão, podemos supor que a própria permanência no espaço passou a 

marcar algum tipo de pertencimento. Essa reflexão justifica-se por duas ocasiões que 

experimentei durante a pesquisa. A primeira delas ocorreu quando eu estava observando o 

trabalho de profissionais que estavam a 30m de distância. Um potencial cliente, então, 

seguindo o ritual de seleção e abordagem da profissional, deu a volta lentamente com o carro 

pelas redondezas e, na segunda volta, parou na minha frente. Acredito que ele, naquele 

momento, aguardava que eu fosse até o carro, mas após alguns minutos que permaneci sem 

esboçar nenhuma reação de aproximação, ele seguiu e se aproximou de uma profissional mais 

a diante, que por sua vez, após alguns minutos de conversa, debruçada sobre a janela do carro, 

seguiu com ele para a realização do programa.  
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A segunda cena foi mais explícita e ocorreu quando eu estava em um momento mais 

avançado da pesquisa e vínculos já haviam sido construídos com as profissionais. Certo dia, 

eu estava conversando sobre o cotidiano das profissionais do sexo com um pequeno grupo, 

que incluía duas mulheres cisgênero e uma travesti que se prostituía esporadicamente; naquele 

momento, compartilhávamos o mesmo pedaço. Foi quando um cliente se aproximou e 

perguntou: “ele é novo aqui?”. Uma das profissionais respondeu: “não ele é nosso amigo”. 

Então, o cliente sugeriu: “vamos ali comigo?”. Recusei o convite e agradeci; contudo, ele 

insistiu: “vamos rapaz, vai ser rápido, eu pago”. Ao recusar mais uma vez, ele reiterou: “pago 

200 reais”. Nessa hora, todas as profissionais caíram na gargalhada, e uma delas explicou a 

situação: “ele é um doutor, vem ajudar a gente aqui, é da faculdade”. Por fim, o cliente ainda 

persistiu: “bora rapaz”. Recusei uma última vez e ele seguiu seu percurso.  

Naquela ocasião, o pertencimento no pedaço abrigou também a referência de quem o 

avalia de fora: para os clientes, minha estadia no espaço já configurava uma série de 

conclusões, e determinava um vínculo. Percebe-se que o pedaço, ou a esquina, apresenta uma 

tendência generalizante para o que está a sua volta. Da mesma forma que a paisagem 

generaliza o pedaço e seus frequentadores, o pedaço tende a fazer o mesmo com quem se 

aproxima. Esses são elementos que falam da escassez de outras formas de encontros e dos 

usos restritos dos espaços e equipamentos urbanos.  

No campo de visão de quem apenas passa pelo espaço, onde a atividade se desenvolve, 

é produzida uma generalização, uma vez que as peculiaridades e complexidades que 

produzem o pedaço geralmente são de difícil assimilação para quem está de fora. A 

prostituição inserida na cidade pode ser interpretada com uma atividade malvista, que deveria 

ser ocultada, compondo o que já interpretamos como espaço opaco (Santos, 2008), isto é, um 

lugar de visibilidade comprometida. Como resultado desse fenômeno, o espaço onde a 

atividade se desenvolve compõe camadas de estigmas que colam uma estereotipia em quem 

frequenta o território, mesmo com os que não compartilham dos mesmos códigos. Assim, o 
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pertencimento no pedaço resulta de planos distintos de legitimação, para quem está inserido 

nele e para quem o acompanha de fora. A zona de fora é aquela a partir da qual o pedaço 

torna-se paisagem para o expectador. Para o transeunte ou cliente que se aproxima, qualquer 

elemento que esteja em sua demarcação territorial é entendido como elemento de 

pertencimento. Existe uma generalização que justifica a composição do pedaço, também 

como uma fronteira simbólica. 

A mais significativa forma de pertencimento no pedaço/esquina se dá no campo da 

subjetividade, pelo compartilhamento dos códigos, afetos, experiências e ritos estabelecidos 

no cotidiano. Esses aspectos são produzidos na interface entre prostituição-cidade-gênero e 

definem o que é ser uma profissional do sexo na região. O pedaço torna-se complexo e 

dinâmico, um lugar de encontros, trocas, sociabilidade, estruturas urbanas etc. Mas surge o 

questionamento: a quem ele pertence? Na primeira aproximação com o campo da Rua 25 de 

Dezembro, a fala de uma profissional que marcou a situação foi: “já ia jogar uma pedra”, pois 

meu acesso não estava autorizado, eu não era cliente (ficava claro na forma de aproximação 

distinta do usual, uma vez que não segui o rito comum de abordagem dos clientes como já foi 

descrito). Minha presença no campo fomentava diversos outros questionamentos que 

emergiam nas falas das profissionais: “Vai me assaltar não, né?” “É droga?”, “Você é 

policial? Ninguém vai falar com você”. Apesar de estar fisicamente no pedaço, poder 

reconhecer sua configuração e limites na paisagem, eu não estava nele em termos de 

pertencimento.  

As visitas constantes, munidas da explicação sobre o que se destinaria a pesquisa – 

compartilhamento de experiências – possibilitou o acesso e, em determinado momento, a 

autorização foi dada. A partir de então, mesmo enquanto pesquisador, eu poderia compor o 

lugar. As primeiras aproximações precisavam ser cuidadosamente planejadas, com o intuito 

de não prejudicar o cotidiano de trabalho. Horário e tempo de permanência eram pontos 

considerados.  
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Em cada um dos polos que compõem o campo de investigação, o momento de 

“autorização” para aproximar-se efetivamente dos grupos que formavam o pedaço/esquina foi 

marcado de maneiras distintas. Na Praça Ecológica, após algumas breves tentativas de 

aproximação, houve um momento que ouvi de uma profissional: “Vai ficar em pé aí? Senta aí 

menino, um calor desse (...)”; a partir daí, pude sentar junto ao pequeno grupo e participar 

despretensiosamente da conversa, cuja pauta incluiu questionamentos das profissionais sobre 

minha orientação sexual, formação acadêmica e experiência de pesquisa com comercialização 

do sexo. Nos dias seguintes, a aproximação com o campo se deu de forma mais produtiva, 

porém, esse acesso não foi possível em todos os pedaços que formavam a paisagem; em 

outros, minha presença ainda era rechaçada. O acesso ao primeiro pedaço facilitou as outras 

inserções. Por vezes, as próprias participantes de um pedaço específico tentavam me 

apresentar e me inserir em outros grupos, mas nem sempre o acesso era permitido: na Praça 

Ecológica, dois grupos que formavam pedaços distintos não autorizaram minha aproximação.  

A Rua 25 de Dezembro, por sua vez, foi o polo onde os grupos demonstraram menor 

resistência, sendo o acesso facilitado pela aproximação inicial com uma das profissionais mais 

antigas que atuava na rua. Curiosamente, o fato da profissional e do pesquisador partilharem o 

mesmo estado de origem (Pernambuco) serviu de chave de acesso, e a partir do contato, a 

própria profissional se dispôs a me incluir minimamente no pedaço do qual ela pertencia. 

Apresentou-me a todas as outras colegas de trabalho e acompanhou-me durante a 

aproximação com outros grupos que formavam outros pedaços.  

A inserção na Rua do Salsa foi mais complexa, pela forma como a atividade se 

confunde com outras no território. Exigiu, então, um número maior de visitas e tentativas de 

aproximação. Em alguns momentos, os pedaços se mostravam tão fechados em si que a única 

alternativa que restava era passar entre eles cumprimentando as profissionais. Em uma dessas 

tentativas, uma profissional falou: “Tu não desiste? Todo dia tá aqui, quer? (ofereceu uma 

cerveja em lata que estava na mão)”; aceitei a bebida e, em seguida, comprei outra lata para 
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partilhar com ela, o que resultou na primeira aproximação real com um dos pedaços que 

formavam o lugar. 

 Portanto, acercar-se dessa primeira porção da paisagem, o pedaço, exige muita 

negociação, paciência, um constante exercício de aproximação e recuo, sensibilidade para 

perceber por quanto tempo pode-se permanecer no espaço, e quais horários são possíveis, 

dentre outras demandas que se justificam por essa categoria abrigar a porção mais próxima 

aos indivíduos. Não se pode compreender o pedaço ou como ele se configura, sem 

percebermos as peculiaridades afetivas que reúnem aqueles indivíduos naquela porção do 

espaço; desse modo, um olhar distante inviabilizaria o processo.  

A partir da inserção nos pedaços, percebi que as experiências urbanas produzidas no 

trabalho dessas profissionais produzem um repertório que determina que um homem que se 

aproxime, buscando alguma forma de contato, só poderia estar dentro das seguintes 

possibilidades: ser um cliente, um policial, um usuário de alguma substância ilícita a procura 

de um vendedor ou de alguém que compartilhe o uso, ou um potencial agressor/assaltante. 

Desse modo, a aproximação enquanto pesquisador precisou superar essa barreira.  

Uma cena significativa, que expressa como o pedaço se constitui na comercialização 

do sexo e sua relação direta com a perspectiva de gênero, ocorreu quando eu acompanhava e 

observava uma tarde comum de trabalho e uma chuva torrencial pegou todos desprevenidos 

na Rua 25 de Dezembro. Não existia nenhuma opção para se proteger, exceto um toldo de um 

estabelecimento comercial que estava fechado. Todas as profissionais correram prontamente 

para se abrigar, e os diversos grupos abandonaram seu pedaço e se aglutinaram.  

Naquele momento, todas as profissionais do sexo estavam reunidas, ombro a ombro; 

sobrava pouco espaço na disputa de quem se molhava menos. A rua, que geralmente tinha um 

fluxo de pedestres muito pequeno, peculiarmente naquele dia, contava com a presença de uma 

senhora que aparentava ter entre 45 e 50 anos. Com uma caixa de papelão nas mãos, a única 

alternativa que lhe restava para proteger a si mesma e ao seu pacote da chuva era juntar-se ao 



76 

 

grupo. Porém, ela permaneceu a certa distância, ficou toda molhada esperando a enxurrada 

que cobria o asfalto passar, para que assim ela pudesse atravessar a rua e seguir seu percurso. 

Havia espaço para ela abaixo do toldo, territorialmente falando, mas simbolicamente não, já 

que significaria colocar-se ao lado de prostitutas. Dentre tantas normativas sociais que 

constituem o identitário feminino (gênero), uma delas remonta que uma “mulher de bem”, que 

possua “bons costumes”, não deveria conviver com profissionais do sexo.  

As profissionais subvertem o que socialmente se espera de um comportamento 

valorativo. Então, esse pedaço onde a subversão ocorre é também uma zona problemática 

quando pensamos na sociabilidade possível entre as mulheres profissionais e as outras que 

fazem uso da cidade de diferentes maneiras. Considera-se que as mulheres fazem um uso 

distinto da cidade, através da leitura pelo viés do feminismo urbano; agora, também podemos 

afirmar que as mulheres profissionais do sexo fazem um tipo de uso ainda mais específico. 

Nesse caso, os pedaços também são barreiras, ilhas de acesso restrito e indesejável por alguns 

citadinos. 

Quando exemplificamos o pedaço como a esquina, pautamos no jargão popular “rodar 

a bolsa na esquina”. Mas a esquina que tratamos também fala do ponto de encontros, 

circulação, opções, fluxos etc.; uma esquina, antes de tudo, é o encontro entre duas ruas, um 

cruzamento do traçado urbano que pode ter seu sentido ampliado. A constituição do pedaço se 

consolida com as relações produzidas, hábitos e códigos compartilhados; e quando isso 

ocorre, ele pode se mover pelo espaço, ocupar outros territórios sem perder sua constituição, 

se aglutinar ou dispersar. Em suma, é o lugar onde se dirige para o encontro dos iguais.  

Os pedaços não estão sozinhos ou desarticulados. São a unidade básica de nossa 

análise, cujo olhar será ampliado na próxima seção, ao trazer a categoria “mancha”, a qual 

reúne o conjunto dos pedaços e abriga algumas peculiaridades. 

 

 



77 

 

8.2.2 A Mancha da prostituição 

 

A mancha compõe uma rede maior de equipamentos, referencia uma posição mais 

estável e está interligada com a paisagem tanto quanto com o imaginário dos citadinos. É nela 

que as relações se complexificam. A mancha reúne espaços e atividades diversas, edificações 

múltiplas, serviços, vias de acesso, consistindo numa representação mais próxima da malha 

urbana. É um ponto específico no espaço que se torna, de maior continuidade, referência 

física e simbólica inteligível para um público maior (Magnani, 2002).   

Com um território físico mais amplo, abriga pontos de referência para determinadas 

atividades e ressalta o conjunto de aparatos que se relacionam (Magnani, 2002). Partindo para 

a etnografia aqui desenvolvida, podemos descrever que a mancha da prostituição inclui os 

territórios que os pedaços ocupam e os equipamentos que auxiliam de forma direta ou indireta 

o desenvolvimento da atividade. Além disso, possui uma multiplicidade maior de relações, 

tratando de um número maior de usuários e possibilidades não excludentes.  

A mancha não abriga apenas os iguais, como foi observado no pedaço, mas reúne 

diferentes formas de uso dentro de um espaço que apresenta uma referência em comum, nesse 

caso, a prostituição. 
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Figura 03: Imagem representativa da mancha 

Ilustração: Anderson Silva e Matheus Cosme 

 

No plano urbano, através da etnografia realizada, tornou-se claro que os três pontos 

selecionados como campo de inserção se comportam como manchas distintas. Até então, na 

categoria pedaço, essa heterogenia não havia ficado tão clara, justamente por essa categoria 

abrigar uma relação muito mais forte com os símbolos e códigos compartilhados entre os 

iguais, e possuir uma similaridade em sua composição que é reproduzida em territórios 

distintos.  

As manchas analisadas possuem em comum a ocupação do território para 

comercialização do sexo e o reconhecimento da existência dessa atividade pela comunidade 

local. A comercialização do sexo é o ponto de referência que formata cada uma dessas 

manchas, sendo o núcleo ao redor do qual os pedaços estão reunidos. Os equipamentos 

acessórios que compõe o espaço são distintos e se relacionam com a atividade de forma 

diversa.  
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A Rua 25 de Dezembro, comparada aos outros polos, é a que possui a mancha com 

maior deficiência de equipamentos utilizados como apoio. As profissionais contam apenas 

com uma conveniência de um posto de gasolina que fica próximo, para fazer pequenas 

compras de lanches e cigarros. A bateria de banheiros do mesmo posto também serve de 

auxílio, além de uma parada de ônibus, ao final da rua, por onde passam três linhas, e um 

motel próximo, que serve como um prolongamento do campo de trabalho.  

A rede de apoio se estabelece no acesso fácil a uma comunidade vizinha, onde a maior 

parte das trabalhadoras reside; a casa torna-se ponto de apoio. As relações sociais 

estabelecidas no pedaço fornecem a amplitude desse apoio; as profissionais que moram mais 

distante são auxiliadas por aquelas que residem mais próximo, desde que existam afinidades e 

que pertençam ao mesmo pedaço.  

Nesse momento, dispomos de elementos que denunciam a nítida fragilidade na relação 

entre a prática profissional e os equipamentos urbanos disponíveis na mancha, que são 

extremamente escassos nesse caso. A casa como apoio confunde sua classificação dentro do 

território da mancha, pois contém em sua organização a dicotomia entre o público e o 

privado, que rebate em outro tipo de discussão. A ponte entre a casa e o trabalho na rua serve-

nos apenas como uma denúncia do ambiente hostil e pouco equipado em que a atividade está 

inserida.  

Apesar de estar em uma rua paralela à orla de uma conhecida praia da região (Praia do 

Meio), no período da etnografia, não foi observada uma relação clara com a praia enquanto 

um equipamento possível de apoio ou de captação de clientes. Já como equipamento de laser, 

a praia é vista como uma possibilidade viável de circulação para as profissionais que, além de 

trabalhar, moram próximo da região. Porém, já que o acesso à praia se dá dessa maneira, para 

fins de lazer, não podemos considerá-la inserida na mancha, por perderem a referência inicial 

da prostituição que compõe a mancha analisada. 
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Na Praça Ecológica, a mancha se organiza de maneira clara e demonstra uma relação 

concreta entre a atividade e os equipamentos presentes na malha urbana. Durante o período da 

etnografia, foram identificados os seguintes equipamentos: restaurantes, lanchonetes, um 

supermercado que dispunha de serviços de pequenas lojas de variedades, uma casa lotérica, 

caixas eletrônicos, um ponto de ônibus, uma academia para prática de atividades físicas, um 

motel, vendedores ambulantes. Todos esses equipamentos, de alguma forma, não só estavam 

espacialmente ao redor do cenário da prostituição, mas também compunham cruzamentos 

múltiplos e de combinações variadas com essa atividade.  

 Um dado relevante a ser sinalizado é que o motel desponta como equipamento de 

maior apoio para a atividade, estabelecendo uma relação de trocas. As profissionais indicam o 

local para seus clientes e são retribuídas com o oferecimento de almoço, ou a possibilidade de 

ficarem no interior do estabelecimento aguardando os clientes. Os outros equipamentos 

também são utilizados pelas trabalhadoras, com exceção da academia de atividade física: “Era 

bom pra mim, se desse certo essa academia, uma horinha eu ia lá e depois me arrumava pro 

trabalho, mas nunca nem entrei, deve ser caro” (Profissional). O “deve ser caro” aparece 

como justificativa mais fácil de lidar, porém, existe uma fronteira simbólica construída, pois 

lá as profissionais não se sentem autorizadas. A academia possibilitaria uma aproximação 

diferente com a comunidade local, mas que esbarra no risco de serem identificadas e 

hostilizadas pelos outros frequentadores; essa mancha, por estar inserida em uma grande 

porção residencial, é habitualmente atravessada por diversos moradores para chegar à 

academia. 

Um rito peculiar que reúne todos os pedaços da mancha, proporcionando a formação 

de um grande grupo, é nos dias em que as profissionais decidem colher frutas. A praça possui 

uma diversidade de árvores frutíferas (cajueiros, mangueiras, oliveiras, jambeiros e 

aceroleiras), fazendo com que as mulheres se reúnam a fim de montar uma estratégia de 

colheita. Ao participar de uma dessas atividades, testemunhei um momento de socialização 
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entre as profissionais, em que conversaram sobre fatos passados no cotidiano de trabalho, 

sempre com muito humor, resgatando situações divertidas que viveram, enquanto colhem e 

fazem a divisão dos frutos. Essa ocorrência também não deixa de sinalizar uma situação de 

vulnerabilidade: “já teve muito dia que meu almoço foi uma manga dessa”, relatou uma das 

profissionais. 

A terceira “mancha’ explorada foi a da Rua do Salsa, onde a prostituição é uma fonte 

de referência que agrega os pedaços que possuem essa finalidade. Porém, trata-se de uma 

referência secundária, já que o espaço abriga uma gama de estruturas turísticas (restaurantes, 

bares, boates, hostels, pousadas, hotéis), que atendem a um público diverso, não dispondo de 

motéis nos quarteirões ao redor. A mancha, então, torna-se visível e presente apenas para 

quem conhece a existência da comercialização do sexo na região. Não é incomum famílias 

com crianças e grandes grupos de turistas da terceira idade permanecerem no local, compondo 

um outro tipo de pedaço. O que nesse espaço desponta como peculiar é que a mancha da 

prostituição ganha contornos mais evidentes com o avançar da noite; quanto mais tarde, mais 

ela é demarcável.  

Para as mulheres que lá trabalham, esse é o campo onde a atividade ganha uma forma 

mais conhecida: a estereotipada região de bares e boates que possuem prostituição nas 

calçadas e no interior de alguns dos estabelecimentos. Esses lugares podem ser encontrados 

em algumas cidades, ou pelo menos algo similar, que comumente é retratado e/ou 

romantizado pela mídia.  A mancha passou por um enfraquecimento nos últimos anos: “aqui 

já teve muito movimento”, “essa rua era cheia de meninas trabalhando”, “tinha um cabaré 

bom aqui” (Profissionais). Na fala de algumas participantes, fica claro que o local passou por 

uma reorganização e, nesse sentido, as macroestruturas e instituições atuaram de forma 

significativa nesse encolhimento da atividade. Denúncias sobre perseguição policial, extorsão, 

ameaça, sequestro de clientes, fechamento de boates e prostíbulos requalificaram o território. 
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A mancha está inscrita num campo de disputas do tráfico de drogas, e havia sido alvo 

de uma investigação policial no mês anterior. Por essa razão, a presença/inserção do 

pesquisador na região tornou-se mais complicada, enfrentando hostilidades e exigindo pausas 

na observação e inserções mais esporádicas. Uma das profissionais verbalizou: “Você é 

policial civil? Tão falando isso, é melhor você nem vir mais aqui”. A investigação policial 

envolveu a produção de fotos e vídeos sem autorização, inclusive as próprias profissionais se 

sentiram ameaçadas pela possibilidade de terem suas identidades e atividade de trabalho 

revelada. Nos outros campos, minha aproximação com os pedaços ao compartilhar alguns 

códigos favoreceu a circulação na mancha; já nesse cenário, isso não ocorreu da mesma 

maneira.  

Quanto mais nos aproximamos da fronteira da mancha, mais ela perde a referência e 

representatividade da comercialização do sexo, justamente pelo adensamento da relação dos 

equipamentos urbanos com outros pedaços que tratam de outras experiências. Tenciona-se, 

assim, um verdadeiro campo de disputa, com a produção de diversas forças que concorrem 

pela legitimação do uso do território. Cada espaço da cidade é uma sobreposição contínua de 

fronteiras pouco definidas e porosas. O intercruzamento entre manchas e pedaços sinaliza as 

possibilidades múltiplas de escolhas existentes na circulação pelo espaço urbano. 

Algumas profissionais costumam transitar dentro de “machas” distintas, pois 

trabalham em mais de um lugar no decorrer da semana. Essa plasticidade no pertencimento do 

território se dá quando as mesmas possuem os elementos necessários para inserirem-se em 

outros pedaços.  Como exemplo, a prostituição que ocorre na Rua do Salsa tem como uma de 

suas características abrigar profissionais que compartilham aspectos estéticos similares, 

dentro de um padrão conhecido por todas as frequentadoras; migrar de um lugar onde essa 

não é uma condição simbólica existente para lá, exige um enquadramento nesse quesito.  

As imposições observadas que autorizam ou não o pertencimento da profissional nas 

manchas podem ser: a aparência física – conforme já relatado –, a forma como se vestem e se 
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preparam para o trabalho, idade, tempo na atividade, acesso a transporte, escolaridade, relação 

de uso ou abstinência com substâncias psicoativas e afinidade entre as profissionais da 

localidade. 

O pedaço, por se constituir pela relação entre seus membros, é bastante fluida e 

mutável; a mancha, ao contrário, apresenta uma implantação estável e definida tanto no 

território como no imaginário das pessoas. Todas as manchas identificadas possuíam muitos 

anos de constituição, e sua existência era de conhecimento de todos da região, inclusive das 

pessoas que não a frequentavam com fins de utilização dos serviços de comercialização do 

sexo. 

 

8.2.3 Trajeto das profissionais do sexo 

 

O trajeto é o processo dinâmico que ocorre no deslocamento das pessoas entre as 

manchas, no interior delas e na cidade. Essa categoria visa demarcar as formas de uso do 

espaço, e remete aos fluxos, à diversidade e à necessidade de deslocamentos. Os trajetos são 

as linhas que ligam uma complexa rede. No interior das manchas, revelam escolhas e uma 

abertura para novas possibilidades de encontros no espaço urbano. Diferente do pedaço, ela 

não tem relação de potencial fixação na paisagem, e em oposição à mancha, não tem ponto de 

referência (Magnani, 2002). 
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Figura 04: Imagem representativa dos recursos envolvidos no trajeto. 

Ilustração: Anderson Silva e Matheus Cosme 

 

Analisar como se organizam os fluxos das mulheres profissionais do sexo investigadas 

nos permitiu compreender algumas características que se relacionam diretamente com a 

atividade. O primeiro fator que passa a determinar o trajeto das mulheres é o desejo de 

resguardarem seu anonimato. É comum ouvir relatos da necessidade de fazerem longos 

trajetos para trabalharem longe de suas residências ou em lugares que lhes garantam a 

ausência de conhecidos. A invisibilidade desejável é uma condição que remete a experiências 

de julgamentos morais e estigmatizantes sobre a atividade.  

Foi observado que, no desenvolvimento do trajeto, uma prática emerge como chave de 

acesso a diferentes espaços: a vestimenta. As mulheres comumente utilizam uma “roupa de 

trabalho”, ou seja, um tipo de traje específico que utilizam durante a sua estadia na rua. Esses 

trajes tendem a serem chamativos, com cores fortes, decotados, curtos, correspondendo à 

ideia presente no imaginário popular, quando nos referimos a mulheres profissionais do sexo. 
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Uma imagem estereotipada é, então, construída. Quando o trajeto vai além da mancha ou 

quando sua finalidade não está no desenvolvimento da atividade, a estratégia de trocar de 

roupa é comum entre as profissionais. Munidas de peças extras, costumam sobrepor a roupa 

de trabalho. Ao ser questionada sobre tal prática em um dos momentos da etnografia, uma das 

profissionais deu uma justificativa que resume bem a intenção: “eu não vou chegar lá como 

uma puta, né meu filho?”. Dessa forma, entendemos que os únicos lugares dos quais elas 

estariam autorizadas a transitar vestindo a “roupa de trabalho” seria dentro do interior da 

mancha que abriga a prostituição. Para além da macha, existem outros códigos a serem 

assumido; busca-se uma aproximação com outras práticas com o intuito mais uma vez de 

manterem o anonimato de sua atividade. 

 No interior das manchas, os deslocamentos costumam ser a pé, já que não possuem 

longas extensões e a circulação na cidade se dá geralmente por ônibus – todos os lugares 

investigados estavam inseridos nas linhas dos transportes públicos urbanos. Uma pequena 

parcela das profissionais observadas (apenas duas) possuía transporte próprio, o qual também 

servia de instrumento de trabalho, já que era utilizado no encontro com clientes e para circular 

entre as manchas na busca de maior captação de programas. 

 Durante o fluxo que constitui o trajeto (casa/trabalho/uso de equipamentos), a 

atividade da comercialização do sexo não deixa de ser um acessório impactante na forma de 

se relacionar com a cidade. O encontro com clientes fora da mancha durante a realização de 

algum trajeto revela-se como uma experiência ameaçadora em potencial. Uma das 

profissionais declarou: “ele me viu no ponto e ficou gritando, gostosa, vou de pegar, deixa eu 

arrumar dinheiro”; tal exposição foi relatada como uma experiência de sofrimento. O 

deslocamento na cidade para as mulheres em geral, por si só, já resulta em algumas 

dificuldades, como pontua a perspectiva do feminismo urbano, e para as profissionais do sexo 

a necessidade de manter um anonimato estimula uma produção de afetos específicos. 
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Os fluxos, na dinâmica de trabalho, possuem uma dimensão importante na relação 

com os clientes, pois desenvolvem trajetos pela cidade que nem sempre contemplam apenas a 

ida ao motel para a realização do programa, mas outros equipamentos podem ser acessados. 

Enquanto acompanhantes, elas passam a figurar em outros espaços da cidade: ir a praias, 

restaurantes e shopping centers são atividades relatadas que imprimem novos trajetos mais 

abrangentes.  

Uma condição quase fundamental para ser cliente é possuir alguma forma de 

transporte; com isso, o cliente passa a ter um papel de grande importância nos trajetos 

desenvolvidos durante o trabalho. Experiências de conflito durante os percursos 

desenvolvidos junto aos clientes também é uma realidade. Como uma espécie de “punição”, 

que se trata mais de uma violência, quando o conflito se estabelece e o destino planejado é 

interrompido, elas são deixadas em qualquer lugar, sem muitas vezes terem como voltar ao 

seu ponto de origem. Esse relato é presente no cotidiano de trabalho: “tive que voltar a pé, não 

tinha dinheiro” (Profissional). Muitas vezes o conflito se estabelece quando há um desacordo 

sobre a prática que será desenvolvida. Recusa de fazer sexo sem camisinha, de compartilhar o 

uso de drogas ou de atividades sexuais pouco convencionais despontam como as causas 

principais dos conflitos observados.  

Dentro do trajeto, podemos apresentar ainda uma derivação dessa categoria: o pórtico. 

Simbolizam os espaços vazios entre as manchas, portais que levam de um local a outro, 

lugares que escapam das classificações (Magnani, 2002). Como restringimos, durante a 

etnografia, a inserção a alguns espaços, não foi possível acompanhar as profissionais durante 

longos trajetos; dessa forma, os pórticos não puderam ser apreendidos.  
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8.2.4 O Circuito da comercialização do sexo 

 

O circuito abarca uma rede que mantém atividades ou serviços interligados, mas que 

não necessariamente possui uma continuidade espacial que os interligue. Nessa categoria, 

trata-se do uso do espaço e equipamentos de uma forma mais independente do território 

(Magnani, 2002). O circuito de prostituição existente na cidade do Natal extrapola os campos 

estudados na etnografia proposta. Contudo, a aproximação com o campo e com as 

profissionais participantes do estudo também permitiu ter um entendimento maior de como a 

atividade de comercialização do sexo se desenvolve na cidade. 

 

Figura 05: Imagem representativa dos recursos potencias que compõem o circuito. 

Ilustração: Anderson Silva e Matheus Cosme 

 

 Podemos descrever que o circuito da prostituição se desenvolve também atrelado à 

modalidade de prostituição. Existem algumas possibilidades de atuação e todas elas são 

pertencentes ao mesmo circuito, dentre as quais identificamos: a prostituição que ocorre nas 
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ruas (foco do nosso estudo); os bordeis ou casas de prostituição, que atende a um público 

diverso, possuindo desde estabelecimentos mais requintados aos mais simples; e ainda uma 

modalidade de prostituição independente, que não ocorre nas ruas, mas na própria residência 

das profissionais – geralmente apartamentos bem localizados –, sendo que o contato com os 

clientes é estabelecido através de telefone ou pelas redes sociais. 

Todas as modalidades que compõe o circuito da prostituição coabitam a cidade, mas 

estão em volta de uma penumbra; elas existem, são de conhecimento de uma parcela 

significativa da população, porém, não são expostos com facilidade. São equipamentos 

urbanos, fazendo parte inclusive de uma dimensão turística da cidade, mas os atravessamentos 

morais e estigmatizantes que abarcam a prática parecem tentar apagar tais atividades do 

cenário urbano. O circuito da prostituição se capilariza, movimenta uma série de serviços e 

equipamentos. Inegavelmente, é uma atividade econômica de impacto para a cidade, e 

também faz parte do produto turístico que a cidade tem a oferecer.  

Durante a circulação entre um campo e outro da pesquisa, foi observado um outdoor 

que apresentava a propaganda de um serviço de mulheres acompanhantes, termo recorrente 

para tratar de prostituição (o contato com o serviço se dava através de um site). Aos poucos, 

durante a inserção nas manchas legitimadas para o desenvolvimento da atividade, foi 

constatado que algumas das mulheres que frequentavam as ruas também utilizavam os sites 

para captar clientes. O uso da ferramenta, que cobra uma mensalidade, era feito através de um 

perfil com fotos e descrições pessoais da profissional que ficava a disposição dos potenciais 

clientes. Os rebatimentos da criação dessas redes no campo virtual pluralizam ainda mais a 

inserção e distribuição da comercialização do sexo no cenário urbano, implodindo, inclusive, 

a necessidade de uma referência concreta na paisagem urbana para o desenvolvimento da 

prática. A virtualização das relações relega para o ciberespaço o oferecimento de diversos 

serviços e, nesse cenário, a prostituição não seria diferente. 
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O circuito se estabelece também através de uma rede de cuidado, em que se conectam 

alguns dispositivos de saúde/assistência. Na fala das mulheres participantes deste estudo, uma 

atividade que apresenta relevância é o consultório de rua, ligado ao Departamento de Atenção 

Básica (DAB) da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Natal. O objetivo do programa 

é ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Apesar de as 

profissionais do sexo não se enquadrarem no perfil de pessoas em situação de rua, passam a 

fazer parte do público alvo pelo espaço em que desenvolvem suas atividades e pela situação 

de vulnerabilidade encontrada. Durante o período da etnografia, não acompanhei nenhuma 

ação da equipe. No entanto, através de relatos das profissionais, ficou claro que as 

intervenções se inscrevem com foco nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 

distribuição de camisinhas, testagem rápida para o diagnóstico do HIV (human 

immunodeficiency virus), sífilis e das hepatites B e C. 

 

8.3. Entrevistas e narrativas  

 

Após a inserção e observação no campo, foi realizada entrevista semiestruturada para 

aprofundamento da temática. A entrevista foi dividida em três eixos: 1. Perfil 

socioeconómico; 2. Percepção sobre a relação trabalho-cidade; 3. Práticas de cuidado 

desenvolvidas no cotidiano.  

Foi utilizado como recurso para registro das entrevistas semiestruturadas um gravador 

de voz, foram realizadas após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e da 

Autorização para Gravação de Voz. Vale ressaltar que a gravação do áudio na Rua do Salsa 

(Praia de Ponta Negra) se tornou inviável, já que a inserção no campo ocorreu logo após uma 

extensa investigação policial que objetivava o combate ao tráfico de drogas no local. Durante 

a investigação utilizaram recursos de fotos e vídeos sem a autorização das trabalhadoras do 
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sexo, causando assim uma recusa generalizada a qualquer recurso tecnológico de registro. As 

entrevistas foram registradas através de anotações no diário de campo.  

O método para captação do público alvo para a entrevista foi o “Bola de Neve” onde 

uma participante inicial indica outra de forma não probabilística. A seleção da informante 

inicial foi resultado da observação participante. Ela acionou suas redes de contatos e propôs 

potencias integrantes para o estudo até alcançar o ponto de saturação teórico, momento onde 

se percebe conteúdos que já foram obtidos em entrevistas anteriores sem que os mesmos 

acrescentem novas informações relevantes à pesquisa (Vinuto, 2014).  

Foram realizadas onze entrevistas: duas na Rua do Salsa (Praia de Ponta Negra), quatro 

no Parque de Capim Macio (Rua Ismael Pereira da Silva com a Rua Antônio Farache) e cinco 

na Rua 25 de dezembro (Praia do Meio). A transcrição das entrevistas ocorreu logo após sua 

realização, utilizando-se da memória recente para poder acrescentar impressões significativas 

ocorridas na situação. Foram realizadas leituras exaustivas, selecionando trechos, 

acrescentando notas breves, buscando aproximações com o arcabouço teórico e conceitual 

escolhido. O tratamento dos dados obtidos através da entrevista semiestruturada foi feito 

através do método da Análise Crítica do Discurso – ACD (Bosi & Macedo, 2014). Todos os 

nomes apresentados são fictícios como já foi exposto anteriormente.  

 

8.3.1 Perfil das entrevistadas 

       

          Buscaremos apresentar o panorama socioeconômico das profissionais do sexo, 

oferecendo elementos que fundamentem alguns aspectos intersecionais da prática. 

Ressaltamos que todos os nomes que surgem não são reais com o objetivo de manter o 

anonimato das participantes.  

 As mulheres entrevistadas são profissionais do sexo que atuam na Rua do Salsa (Praia 

de Ponta Negra), no Parque de Capim Macio (Rua Ismael Pereira da Silva com a Rua Antônio 
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Farache) e na Rua 25 de dezembro (Praia do Meio). A faixa etária das entrevistadas 

compreende o intervalo dos 20 aos 45 anos, com uma média de 33,72. Quatro participantes 

estão situadas na faixa dos 20 aos 29 anos, quatro entre 30 aos 39 anos e três têm entre 40 e 

49 anos.   

No que se refere ao estado civil observamos uma predominância de solteiras (oito 

participantes), uma união estável heteroafetiva com duração de cinco anos (importante relatar 

que o companheiro não tem conhecimento acerca da prática profissional desenvolvida pela 

parceira), e duas participantes casadas (casal homoafetivo que trabalhavam juntas na 

comercialização do sexo). Observou-se a dificuldade das mulheres em manter relações 

heteroafetivas, as solteiras permanecem por longos períodos sem manterem relacionamentos e 

quando isto ocorre, a tendência é esconder do companheiro sua atividade profissional.   

Das entrevistadas oito possuíam filhos e grande parte teve pelo menos uma gravidez na 

adolescência, indicando a vulnerabilidade desse grupo. Segundo dados do Ministério da 

Saúde, disponíveis nas Informações sobre Gravidez na Adolescência (2015), no Brasil, a 

região com mais filhos de mães adolescentes é o Nordeste com 32% (Brasil, 2015).  

Os dados da naturalidade e da cidade onde reside atualmente nos mostrou que cinco das 

entrevistadas são naturais e residem em Natal, duas delas são naturais de outras cidades do 

Estado do Rio Grande do Norte (Pureza, Ceará Mirim) e hoje residem em Natal, uma delas é 

natural de Natal e atualmente reside em uma cidade da região metropolitana da cidade 

(Parnamirim). Esta última faz o percurso de transporte público diariamente para trabalhar em 

Natal como profissional do sexo. Por fim, temos três participantes naturais de outros estados, 

das respectivas cidades: Olinda, São Paulo e Manaus, mas moram em Natal há pelo menos 14 

anos. A participante natural de Manaus demarcou que o motivo de sua vinda para a cidade foi 

trabalhar como profissional do sexo. A mesma relata que um cafetão (figura masculina que 

agencia profissionais do sexo) organizou sua viagem, pagando as despesas, tudo foi acordado 

ainda em Manaus e ela sempre soube da finalidade de sua vinda. 
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Quanto à moradia, a observação participante de cunho etnográfico evidenciou que 

majoritariamente as mulheres costumam trabalhar em pontos distantes de onde residem, que 

costumam fazer o percurso diário de casa para o trabalho de ônibus quando se trata do período 

diurno ou que se estendam até o início da noite. Ademais, quando excedem esses horários 

costumam se organizar dividindo taxis, transportes de aplicativos ou carro próprio. Foi 

observado que um dos elementos chaves na escolha do local onde desenvolveram suas 

atividades profissionais é o anonimato, incluindo redes de socialização mais amplas, amigos, 

vizinhos, etc. Porém, sete famílias das entrevistadas sabem do trabalho das mesmas. Cinco 

participantes residem com os filhos, uma mora com os pais, duas com suas respectivas 

esposas e duas sozinhas. Uma delas deixou claro no decorrer da entrevista que se encontrava 

em situação de rua.  

Quanto à escolaridade, sete profissionais possuem o ensino fundamental incompleto, 

uma possui o fundamental completo e apenas três delas possuem o ensino médio completo. 

Uma das mulheres, além do ensino médio completo, possuía o curso técnico de enfermagem. 

Não se observou uma relação entre maior escolarização e maiores rendimentos, tal como foi 

identificado no estudo de Salmeron e Pessoa (2012) realizado com mulheres profissionais do 

sexo na cidade de São Paulo. 

O tempo que exerciam a atividade foi bastante variado: de 3 a 20 anos. Apenas uma 

tinha menos de três meses. Porém, já tinha desempenhado a atividade alguns anos atrás. As 

outras mulheres desenvolviam a comercialização do sexo como fonte de renda principal há 

bastante tempo. Relacionando a idade com o tempo de ocupação constatamos que três 

participantes iniciaram suas atividades ainda na adolescência (15 anos, 17 anos e 17 anos).  

No quesito renda algumas peculiaridades nos foram apresentadas. A primeira e de maior 

destaque é que algumas participantes (três) não conseguiam estimar uma média mensal 

referente aos ganhos desenvolvendo a atividade, indicando que não mensurar um valor 

sinalizava uma moralização da atividade, tida como amaldiçoada, indecente ou fácil e que por 
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isso o dinheiro advindo da mesma não poderia ser contabilizado. Todo o restante das 

entrevistadas apresentou sempre uma estimativa. Observou-se que é complexo determinar 

uma média, pois os valores são bastante sensíveis aos períodos do ano, quantidade de horas 

trabalhadas e ruas escolhidas para atuação. Os valores mais frequentes estão entre 1500 e 

3000 reais. Em dados disponíveis no IBGE, a média de salário mensal dos trabalhadores 

formais no município do Natal em 2015 foi de 3,1 salários mínimos. 

 

8.3.2. Percepção sobre a relação trabalho-cidade 

 

 Os principais pontos que analisaremos neste eixo serão os seguintes: 

a. Inserção na cidade, relação com a rua (anonimato, vizinhança, transporte);  

b. Experiências urbanas (estigma, violência e território);  

c. Trabalho e relação com o cliente (vulnerabilidades e gênero).  

 

Investigamos como se deu o começo do trabalho, se existiu ajuda de terceiros e quais 

lugares foram escolhidos para o início da atividade. Observamos no discurso das entrevistadas 

algumas peculiaridades na escolha da atividade. O início geralmente se dá a partir do 

acionamento das redes de sociabilidade. Características da atividade, suas regras, 

modalidades, são passadas entre as profissionais (uma espécie de tutoria) ou por pessoas que 

participam do circuito da comercialização do sexo.  

 

Eu tava precisando arrumar dinheiro aí ela falou eu tenho um canto 

que você pode arrumar dinheiro fácil. Ela me explicou... que o 

programa custava 70, que eu tenha muito cuidado com os homens, 

uns deles são gente legais, tem um bom coração, mas já tem outros 

que é muita maldade. (Fernanda, 20) 



94 

 

 

É por afinidade que os códigos são inicialmente partilhados, na porção que compreende 

o pedaço. Já a inserção na rua não se estabelece de forma tão amistosa, a disputa pelo 

território é uma constante: 

 

(...) é um mercado que para você entrar você entra com disputa, 

brigas, por que as mais velhas não aceitam as mais novas, então você 

vai ter que brigar também pelo direito de trabalhar, de frequentar 

lugares que tenham essas coisas, né? Eu tive que enfrentar de frente 

mesmo, ninguém nunca me ajudou não, as boy queria tirar onda, mas 

eu sempre tirei onda, desde eu novinha que tirei onda, é quando a 

pessoa quer as coisas tem que correr atrás. (Maria, 40) 

  

 A justificativa para a escolha da atividade está permeada de vulnerabilidades de 

distintas ordens (individual, social e programática) como observado do discurso a seguir:  

 

Por que era muito humilhada na casa da minha sogra, o pai dos meus 

filhos me batia muito e eu via meus filhos ali e ele curtia muito (uso 

de substâncias psicoativas), meus filhos com fome aí eu conheci uma 

amiga minha ela pegou e disse “Sheila não queres ir num canto ali 

não?” Aí eu disse quero aonde? Aí ela me levou no cabaré de Maria, 

logo quando abriu, só que quando cheguei lá deu logo febre em mim, 

dor de cabeça, fiquei chorando, chorando e os homens me querendo 

né, eu tinha vinte e dois anos, e os homens tudo me querendo e eu sem 

querer, aí a mãe dela foi lá fazer uma visita a ela no outro dia, mas 

também eu não fiz nem um programa lá por que eu não quis e quando 
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passou uma semana, andava eu e uma amiga minha Fabi, não fui 

mais com Daniela, que Daniela ficou morando lá no cabaré, ela 

disse: “Sheila vamos dar um rolé atrás de dinheiro?” Aí eu disse?: 

bora lá em Ponta negra? Aí a gente disse bora, aí quando chegou lá 

eu fui fiquei, mas também nesse dia fiz quatro programas, todos 

quatro programas eu chorava lá dentro do quarto do home, até hoje 

tem um que ainda é meu cliente, sai comigo. (Sheila, 37) 

 

 A escolha se insere também em "... uma situação econômica precária, marcada pela 

difícil colocação no mercado de trabalho por baixos rendimentos, e muitas vezes, pela 

condição de arrimo e chefe de família, é uma forte justificativa para o fato de a mulher se 

dedicar à prostituição (...)” (Gaspar,1985, p. 86).  A dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho formal como podemos observar é uma constante: 

 

Por que você sair com quem não gosta por necessidade isso aí já diz 

tudo, muitas sai por que gosta outras por  necessidade como é meu 

caso, já trabalhei já. Trabalhei em negócio de quentinha, de 

cuidadora, doméstica, aí trabalhei um certo tempo, não deu certo a 

senhorinha que eu cuidava faleceu aí eu vim pra cá de novo, mas 

estou a procura de outro, já coloquei currículo em tudo que é canto. 

(Andreia, 37)  

  

 Ponto de destaque na justificativa para iniciar a atividade são as questões econômicas. 

“Precisão, pedi dinheiro emprestado a uma amiga aí a amiga disse que tinha um canto pra 

trazer, ia ser melhor. Eu tava precisando arrumar dinheiro aí ela falou eu tenho um canto 
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que você pode arrumar dinheiro fácil.” (Fernanda). Contudo, a prostituição surge como 

alternativa viável para conseguir dinheiro.   

 O discurso de “dinheiro fácil” deve ser interpretado da seguinte forma: existem ganhos 

financeiros sem investimento prévio, o “fácil” não está atrelado a facilidade de desenvolver a 

prática. “Eu comecei... que eu sou taxista, então as meninas..., eu levava as meninas para o 

motel e acabei indo e fazendo, e fui fazendo e fui ficando, ganhando dinheiro fácil (...)” 

(Maria, 40). O fácil é por não precisar de investimento financeiro prévio e por ser uma 

atividade autônoma. As vulnerabilidades associadas ao trabalho, violências relatadas, violação 

de direitos, não podem ser representados na expressão “dinheiro fácil”, para nós essa 

atividade não pode ser caracterizada como fácil.  

Em um estudo realizado na cidade do Natal em 1999 Torres et al. (1999)  já 

apontavam a precarização financeira como causa principal da exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Passados quase vinte anos a questão ainda se mostra presente: “Eu comecei aos 

quinze anos, através de uma amiga só para conseguir dinheiro mesmo pra baladinha, essas 

coisas simples de adolescente e aí fui ficando, ficando e aí se passou ser praticamente minha 

renda principal aqui e daí eu estou tirando até hoje” (Rebecca, 27). O início cada vez mais 

precoce reflete uma precarização ainda maior dessas mulheres, bem como a baixa efetividade 

de políticas públicas de enfrentamento da situação.  

  A única participante do estudo que foi agenciada por um cafetão (figura presente e 

representativa no circuito da comercialização do sexo) esteve ciente das condições de trabalho 

desde o início e afirma ter sido uma escolha sua. “Já sabia, não vou mentir, ele me trouxe 

assim... você quer ganhar muito dinheiro? Mas eu já sabia que era prostituição” (Carol, 41). 

Com o caso exposto podemos inferir ainda que os circuitos existentes na cidade do Natal são 

amplos, possibilitam agenciamentos interestaduais para implementar o mercado, a 

profissional residia originalmente em Manaus. 



97 

 

 Nesse recorte, analisamos que a escolha pela comercialização do sexo se dá a partir de 

atitudes individuais, mas que são consequências de determinações sociais e econômicas. Os 

motivos observados, que fazem com que a prática desponte como uma alternativa viável de 

trabalho, é consonante com dados apresentados por Moura et al. (2010). 

 

O baixo nível de escolaridade, as dificuldades financeiras ou a 

pobreza absoluta, compõem os obstáculos para a integração das 

prostitutas no mercado de trabalho. Para aquelas que pertencem às 

classes mais baixas, as perspectivas de mudança de atividade ainda 

são menos viáveis em virtude da baixa escolaridade e da ausência de 

qualificação profissional. (p. 548) 

 

 O trabalho sempre esteve atrelado a julgamentos morais. No discurso sobre o início das 

atividades é comum ficar claro a moralização sobre sua prática que se expressa no recorrente 

discurso religioso, além de comparativos da atividade com práticas criminosas.  

 

(...) fazia uns cinco ou seis anos que eu não fazia isso mais, mas agora 

eu me separei, pra ser uma fase, é melhor que roubar, que fazer coisa 

errada, então... é a profissão mais velha né? Que desde Cristo que já 

existia, então eu peço perdão a Deus sabe, mas eu digo Senhor é 

melhor do que roubar (Maria, 40) 

 

Constatamos que o início da atividade se deu geralmente em lugares distintos e também 

compreendeu modalidades de prostituição diversas. É recorrente nas falas que as mulheres 

que iniciaram sua carreira em prostíbulos acabaram migrando para a rua. Quando 

questionadas sobre o início:  
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Entrevistador: Em que lugares você começou a trabalhar? 

Profissional: Em casas, casas noturnas, em boates, na praia. 

Entrevistador: Você ainda trabalha nesses lugares? Profissional: 

Não. Entrevistador: Porque você mudou? Profissional: Porque a 

noite é muito mais cansativo que o dia e perigoso também, sem falar 

que leva a outras coisas a mais tipo droga. Entrevistador: É comum o 

uso de drogas quando trabalha a noite? Profissional: Muito. 

Entrevistador: Quais são as principais drogas que as pessoas 

consomem? Profissional: Cocaína, o álcool em primeiro lugar e 

outras mais. (Raquel, 35) 

 

 A escolha pelo trabalho autônomo na rua passa a despontar como uma alternativa de 

redução de vulnerabilidades promovidas pelo uso de álcool e outras drogas. Ainda sobre os 

motivos de ter ido trabalhar na rua observamos: 

 

Não por que era em bar, aí tem que beber e eu não gosto de beber 

não. Então trabalhar em bar é diferente de trabalhar na rua? É, que 

aqui não precisa beber né. No bar a dificuldade maior é beber? É 

(Andreia, 37).  

  

 Durante a inserção no campo surgiram outros esclarecimentos sobre essa questão, mas 

que não foram captados durante as entrevistas. A partir do discurso das profissionais, revelou-

se uma cultura nos prostíbulos onde o cliente paga a bebida de sua acompanhante. O salão, 

ambiente onde todos socializam, o uso de álcool é uma regra e as casas estimulam o uso pelas 

profissionais, pois essa se torna mais uma forma de lucrar. Os responsáveis pelos 
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estabelecimentos costumam estimula o uso das bebidas, preferencialmente as destiladas que 

possuem maior valor no cardápio. Considerando as seguidas noites de trabalho, o uso de 

álcool torna-se um fator que evidentemente potencializa situações de vulnerabilidade.    

 A prostituição e uso de substâncias psicoativas possui uma bibliografia consolidada, 

segundo Oliveira et al. (2006) “A relação entre prostituição e drogas não constitui um 

fenômeno recente. A relação drogas-prostituição é mais do que uma união fácil, é uma prática 

corrente que envolve temas polêmicos como a sexualidade, o prazer e a autonomia do ser 

humano em relação ao seu corpo” (p. 479).  

 A união entre prostituição e drogas também se estabelece quando o corpo é instrumento 

mantenedor da dependência, mas nesse caso, a comercialização do sexo não é um foco, 

apenas um meio de conseguir recursos para o uso da substância. Campo de discussões amplas 

e relacionadas ao uso do crack (Oliveira & Nappo, 2008; Cruz et al. 2014). Nesse contexto 

Passos e Figueiredo (2004) revelam: “Em casos mais extremos, a prostituição passa a ser 

realizada com a finalidade quase que única de obter a droga, passando as outras necessidades 

a ocupar plano secundário no rol das prioridades cotidianas” (p.100), em nenhum momento da 

investigação foi identificado esse tipo de relação. O que emerge de novo, nesse estudo, é que 

a prostituição de rua surgiu como alternativa protetiva ao consumo de álcool e outras drogas, 

pois o consumo não é condição para o desenvolvimento da atividade, como foi relatado ser 

nos prostíbulos. 

A rua também é vista como um espaço de autonomia de trabalho, lá a profissional pode 

se desvencilhar de algumas situações de opressão/exploração vividas em prostíbulos. Quando 

questionada sobre os motivos de ter escolhido a rua revela: “Por que eu não gosto de cabaré, 

eu sou mais na rua, na rua é melhor, a gente sai com quem quer, né? no cabaré não...” (Carol, 

41) A escolha da rua demostra uma autonomia na atividade aproximada ao do trabalhador de 

rua, de economia informal, que pode escolher seus trajetos, horários, dias de trabalho e 

potenciais clientes (Moura & Scocuglia, 2016). 
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Algumas características espaciais também influenciam na escolha das ruas que as 

mulheres preferem trabalhar. Condições do território determinam essas mudanças e merecem 

uma atenção especial, para apreendermos como se estabelece a relação mulher-rua. Distintos 

fatores motivam à seleção do local de trabalho, inclusive, a busca por lugares que melhor 

remuneram, “Valor, aqui na Vinte e Cinco é mais em conta, o valor mais baixo, lá (Ponta 

Negra) o valor é bem mais alto, o valor mínimo de lá é duzentos reais .” (Rebecca, 27), “Aqui 

paga melhor, o ruim é o horário, aqui o ruim é que é a noite” (Isis, 29) ou que oferecem 

melhores condições de segurança “Por que lá é mais tranquilo, que as meninas daqui roubam, 

não sei o que... e para aquele lado de lá é bom não ficar no tumulto.” (Sheila, 37). Esses 

lugares possuem equipamentos urbanos melhores e costumam atender a uma demanda 

turística.  

A possibilidade de transitar nos espaços mais valorizados atribui a profissional do sexo 

um nível de valoração similar. Identificar quais fatores estão presentes nas escolhas possibilita 

interpretar como se dá a experiência urbana e sua interface com o trabalho.  Os rebatimentos 

de poder frequentar ou não alguns espaços configuram forma de interagir com a cidade. Os 

critérios de qualificação, para circular nos espaços identificados, foram a aparência física, 

idade, tempo no mercado e disponibilidade de locomoção.  

 O trabalho nas ruas está associado a múltiplos fatores que o estratifica, “Tem certos 

lugares que o pessoal valoriza mais, tipo assim na rua rola uma certa discriminação, é 

drogada, é ladrona, entende? Mas isso é uma imagem que só ele pensa, por que todo canto 

existe gente boa e gente ruim” (Raquel, 35). Com referência ao que já foi exposto, conclui-se 

que mesmo a rua oferecendo uma relativa autonomia, pela possibilidade de organização de 

dias, horários, clientela e escolha sobre o uso do álcool, ainda assim é uma modalidade 

precarizada e marginalizada, dessa forma é preferível para a maioria das entrevistadas que a 

atividade permaneça em sigilo. 
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 Um fator determinante que surge na escolha das ruas e horários de atuação é a busca 

pela discrição, “Por que é menos visto” (Maria, 40), familiares, amigos e vizinhança são os 

grupos que oferecem a maior dificuldade de encontro. Seguem os motivos, “Por que é os mais 

distantes da minha casa. E Ponta Negra, pelo fato de funcionar unicamente a noite, então 

como são bares, lá, se aparecer alguém conhecido, tem como disfarçar” (Rebecca, 27). A 

busca pelo anonimato repercute no uso da cidade e faz com que seja comum as mulheres 

fazerem longos percursos de transporte público urbano, como foi relatado na categoria trajeto 

durante a inserção etnográfica.  

Grande parte das mulheres entrevistadas não compartilhava com as pessoas próximas 

sobre sua atividade, quando isso ocorria eram poucos os familiares que sabiam do fato. Um 

contraste é exposto na fala de uma das profissionais: “Por que eu acho bom de trabalhar, perto 

da minha casa, perto de tudo, conheço tudo aqui, já morei aqui por perto” (Carol, 41). No 

entanto, reforça nosso argumento, pois a mesma é natural de outro estado e refere possuir em 

sua rede de vínculos, na cidade, apenas a esposa que também é profissional do sexo. Desse 

modo não teria a quem esconder. O território onde os vínculos familiares e comunitários 

habitam tornam-se verdadeiras fronteiras, que devem ser atravessadas/evitadas para o 

desenvolvimento da comercialização do sexo.  

 A escolha da rua ainda se dá por disputas territoriais com outra categoria que compõe 

o circuito da comercialização do sexo, as travestis (tradada como uma categoria distinta por 

possuir geralmente outra clientela e por compor uma lógica específica de trabalho). No 

discurso das mulheres cisgênero a travesti é tida como uma ameaça, “É escuro lá e é perigoso 

que tem muito travesti. Você acha perigoso quando tem a presença de travesti? Não, né isso, é 

porque assim eles causam perigo, assim né, eles ficam aprontando, faz medo, né?” (Neide, 

45). “Tipo...Tem travesti que sai né, com os clientes nosso, as vezes eles roubam, aí isso aí 

afasta a clientela” (Fernanda, 20). A travesti, parte integrante dos espaços investigados, sofre 

uma dupla marginalização “(...) condição de marginalização não somente no que se refere ao 
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fato de se declararem travestis e transexuais, mas sobretudo ao fato de estarem em um cenário 

de prostituição” (Giongo, Menegotto & Petters, 2012, p.1008). Fato reproduzido no discurso 

das mulheres cisgêneros prostitutas. Por vezes os argumentos sobre “a travesti perigosa” 

mascara outras formas de discriminação e serve de justificativa para a recusa de manter algum 

tipo de contato, resulta numa disputa constante pelo território e hostilização entre ambas as 

partes.   

 As entrevistas apontaram para uma relativa incapacidade das profissionais em 

definirem o perfil dos clientes: “De todo jeito, não tem certo não, é de todo jeito, novo, velho, 

homossexual, home que não é home, home que é casado” (Carol, 41), “Olha deixa eu lhe 

dizer, tem de todos os tipos, idades” (Raquel, 35); “Todo jeito, é novo, é velho, de todo jeito” 

(Neide, 45). Com uma tendência a serem homens de mais idade e casados “Homens de seus 

quarenta, mais velho, homens mais velhos” (Maria, 40). “Minha clientela ela é mais homens 

casados” (Rebecca, 27). O fato dessa dificuldade, de traçar um perfil, nos faz inferir se esta 

resistência pode ser compreendida como uma estratégia para assegurar o anonimato dos 

clientes ou revela uma pluralidade tamanha que se torna inviável um perfil homogêneo. Essa 

questão não pôde ser apreendida com os dados que produzimos. 

Cotidianamente o trabalho das profissionais do sexo pode ser descrito da seguinte 

maneira: “Os carros para, e leva a gente, vai faz o programa, quando né isso a gente chama 

também, as vezes tem uns conhecido a gente chama, se não chama qualquer um mesmo, 

assim tenha dinheiro para levar” (Sheila, 37). A jornada de trabalho costuma se desenvolver 

através de metas de ganhos,  

 

Minha rotina tem hora para chegar, mas não para voltar, entre aspas 

né porque eu tenho criança tenho que chegar em casa uma certa 

hora, todos os dias tem que vir para a luta que nem todos os dias 
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arruma alguma coisa, só se sabe que tem que arrumar porque tem 

que se alimentar, pagar as contas (Raquel, 35) 

 

Pela característica do trabalho observou-se que a experiência de permanecer na rua 

(exposta e a espera) pode resultar em uma situação incômoda, experiência de sofrimento e/ou 

ansiogênica. Como atenuante a essa situação, foi identificado o recorrente uso de maconha no 

cotidiano de trabalho. “Chego aqui, me sento, depois vou fumar, esperar a boa vontade que 

apareça, né? Entrevistador: O que você costuma fumar? Maconha. Só consigo ficar aqui se 

for fumando, se não fumar não tenho paciência” (Fernanda).  

A substância faz parte do cotidiano de algumas profissionais, utilizam em grupo e 

partilham sua compra, promove a aproximação com grupos distintos (outros usuários e 

traficantes), torna-se um entorpecer para permanecer. Em acordo com Moura et al. (2010) “O 

uso de drogas lícitas e ilícitas está profundamente ligado ao cotidiano das prostitutas. 

Absurdamente, a grande maioria das prostitutas usa as drogas como “instrumentos de 

trabalho”, mas, geralmente, sem perder o controle sobre o que consome” (p.551). É um uso 

diferente dos citados anteriormente (prostíbulos/ dependência química), reflete um uso de tom 

recreativo e como uma alternativa de resistência para permanecer nos espaços urbanos.  

Na rua não existem garantias, os programas são aleatórios e existe uma baixa 

recorrência de encontros com clientes já conhecidos. O encontro constante com 

desconhecidos torna-se uma problemática e oferecem possibilidades vulnerabilizantes.  As 

profissionais tentam minimizar os riscos envolvidos na situação a partir de uma frágil seleção 

da potencial clientela.  

 

Só que tenho uma certa restrição por quando eu comecei tive muitas 

decepções, muitas tristezas e hoje eu fico meio  insegura, entendeu? 

Aí hoje eu procuro sair com gente mais idosa de preferencia que seja 
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conhecidos. Entrevistador: Que decepção foi essa que tu acabou 

tendo? Profissional: Ai o cara já, vários aconteceu de sair e não 

querer pagar, de querer transar comigo a força, exige que eu fizesse 

algo que não queria, tipo sexo sem camisinha, sexo anal, forçar 

alguma coisa que só porque estava dando um dinheiro achava que 

podia tudo. (Raquel, 35) 

 

Vale ressaltar que segundo Moura et al. (2010), 

 

O uso do preservativo masculino nem sempre é a melhor alternativa 

para a prostituta, questão essa que muitas vezes nem pode ser 

discutida e/ou negociada antes da relação sexual, se o cliente não 

quiser. Essa situação em que a prostituta se encontra depende da 

aceitação do parceiro, já que é ele que o utiliza, sendo este cliente 

portador de valores e iniciativas que demonstram preconceitos, e 

podem produzir constrangimentos à mulher, quando não as submetem 

a ações coercitivas ou, muitas vezes, agressivas (p. 549) 

  

Um histórico de recorrentes agressões é material de fala dessas profissionais, entendemos que 

exista nessa situação uma sobreposição de fatores que potencializam essas violências. São 

mulheres, de baixa renda, pouca escolaridade, trabalhando por conta própria e expostas nas 

ruas.  Compreendemos que  “a violência dos clientes é uma virtualidade sempre presente, um 

fantasma, uma ameaça que justifica a existência do controle” (Nieto, 2010, p.130).  

 A construção social, a partir de uma valorização negativa da atividade, segundo Nieto 

(2010) justifica formas de discriminação e violência dirigidas às prostitutas, produz uma 

espécie de auto depreciação e desvalorização de seus corpos legitimada. As estratégias de 
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enfretamento a situações de violência que foram identificadas são frágeis e não ultrapassam as 

atitudes individuais. Nesse contexto assinalamos as vulnerabilidades no campo social e 

programático. 

 Mediante esse universo de vulnerabilidades as redes de apoio que despontam no 

discurso das entrevistadas são compostas inicialmente pelas colegas de trabalho, ao nível da 

categoria pedaço. É entre as profissionais a primeira e mais recorrente modalidade de apoio. 

“As colegas, assim... as colegas, primeiro só Deus, né? As colegas que trabalha aqui, tenho 

família aqui não” (Neide, 45). Paradoxalmente, a família surge no discurso, confrontamos 

com a informação de que poucos são os familiares conhecedores do tipo de trabalho que as 

mesmas desenvolvem. “De eu trabalhar na rua e assim eu precisar de um socorro? Posso sim, 

com minha irmã, com meu filho, minha família, né?” (Maria, 40). O apoio de familiares, que 

geralmente não estão nas ruas e desconhecem o trabalho aponta para um tipo de apoio que 

não chega até o ambiente de trabalho.  As profissionais inseridas e apoiadas em determinado 

pedaço (legitimado pelos vínculos afetivos de um grupo que possui uma referência espacial), 

não significa que essa condição se reproduza em todos os territórios do circuito do sexo.  

 

Não, aqui não, lá em Ponta Negra, a ajuda da gente mesmo, se não a 

do motel, lá em Ponta Negra o motel dá um dinheiro a gente, dá 

passagem, cada programa que a gente vai fazer lá a gente ganha, tem 

o bônus. (Sheila, 37) 

 

 O circular na cidade, entre os espaços de trabalho, compreende constantes rearranjos e 

necessidades específicas. Alguns dispositivos podem contribuir para inserção da mulher 

profissional do sexo, pudemos perceber que a rede que compõe o circuito da comercialização 

é escassa. Despontam instituições que possuem relação direta com o sexo, no caso se 



106 

 

destacam motéis e alguns bares. Estabelecem uma parceria em troca de alguns benefícios, as 

profissionais indicam os lugares apoiadores para os clientes.   

 A realidade da profissional do sexo, que atua nas ruas, pode mudar significativamente a 

partir do território, dos frequentadores da região, horários e épocas do ano. Quando 

questionadas sobre sugestões para melhoria do trabalho o discurso se concentra em dois eixos: 

segurança e mais clientes. Destacamos algumas falas que sinalizam a problemática da 

violência:  

 

Bom, é assim, mais segurança né..., um pouco mais respeito conosco 

sabe? Por que há uma discriminação muito gigante, nos desvalorizam 

muito, muito, cada um tem o seu valor, cada um faz por si, só que 

muitos nos detona (Raquel, 35) 

 

Rapaz... só segurança, né...o que falta... tinha muitas meninas, hoje é 

poucas, muitas morreram, mataram. Entrevistador: Morte? Sim aqui 

atrás, mataram uma menina aqui atrás, amiga da gente, até hoje 

ninguém sabe. Isso faz muito tempo? Dois anos. (Andreia, 37) 

 

Rapaz, eu acho assim que é uma sugestão geral assim para toda a 

população, mais segurança, por que a partir do momento aqui que 

nós temos mais segurança temos menos meninas mortas, é menos 

meninas estupradas, que não é por que somos profissionais do sexo 

que a gente não é estuprada, estupro se caracteriza quando é tido um 

ato a força sem o seu consentimento então, às vezes, isso acontece sim 

aqui e é... Não é a gente que vai até eles, é eles que vem até a gente, 

então é basicamente isso, mais segurança. (Rebecca, 27) 
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 Os relatos de violência estão intimamente ligados à condição de ser mulher e seus 

rebatimentos nas desigualdades de gênero. De acordo com a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará” 

(1994). 

Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, 

sexual e psicológica: ocorrida no âmbito da família ou unidade 

doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o agressor 

compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-

se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; 

ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, 

entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de 

mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de 

trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde 

ou qualquer outro local; e perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus 

agentes, onde quer que ocorra. (OEA, on-line) 

 

 A violência contra a mulher, em especial o feminicídio, compreende um cenário 

histórico de atos que ocorrem no ambiente familiar/doméstico e entre os parceiros, nesse 

panorama a mulher é posta em uma condição objetificada, passível de descarte e aniquilação. 

Na estruturação da comercialização do sexo, o feminicídio é elevado. Somam-se as 

desigualdades de gênero outros fatores que desqualificam ainda mais a profissional, por sua 

atividade ela passa a ser vista como uma categoria inferior de mulher (Carcedo, 2010; Segato, 

2003). 

 A desqualificação que é anexada a comercialização do sexo gera invisibilidades e 

subnotificações. Na busca por dados oficias que esclarecessem sobre casos de feminicídios na 
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cidade de Porto Alegre, através da análise de 64 inquéritos Meneghel e Margarites (2017) 

concluem que existe um número elevado de prostitutas assassinadas, são crimes de gênero 

que produzem pouca empatia social. São vítimas segregadas do espaço urbano, com 

aproximações com o tráfico, “(...) portanto, merecedoras da morte” (p.5). Dessa forma 

tornam-se casos de pouca repercussão. 

 A cidade do Natal passa por uma onda de violência expressa claramente em números. 

Segundo os dados do Atlas da Violência (2017) a cidade teve um crescimento de 256,9%, na 

taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, destacando-se como a maior do país no 

período de 2006 a 2016. Constatamos ainda que no estado do Rio Grande do Norte houve um 

aumento de aproximadamente 185,71% em igual período de homicídios cometidos contra 

mulheres. Esses dados, além dos números de homicídios, não apresentam esclarecimentos 

maiores sobre as atividades desenvolvidas por essas mulheres, porém, nos sinaliza um campo 

indiscutivelmente problemático do qual as profissionais do sexo também estão inseridas. 

 No discurso das profissionais outras dificuldades de trabalho somam-se à violência. Os 

pontos negativos expostos são diversos: violências de distintas ordens, furtos, assaltos, 

sequestros, estupros, rivalidade entre as profissionais, assujeitamento a clientes violentos e/ou 

mal-educados, realização de práticas sexuais desagradáveis e/ou de riscos, risco de contração 

de alguma DST’s, incertezas sobre os ganhos financeiros. 

A quantidade de horas trabalhadas, exposição nas ruas e mais uma vez a violência 

voltam à tona: “Sim, várias, ricos de sofrer alguma violência, ficar muitas horas acordada na 

rua, passo a noite aqui e fico morta” (Isis, 29). Poucos clientes e por consequência baixa 

remuneração “Aparecer homem meu filho (risos) tá um liseu da bexiga. A falta de cliente é 

maior dificuldade hoje. Tô aqui desde dez horas da manhã e ninguém parou nem para 

perguntar o preço” (Bruna, 37), “É, quando não faz nenhum, aí é ruim que fica sem comer, é 

triste. Porque não tem canto pra eu comer, é ruim” (Neide, 45), são queixas recorrentes. 
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Quando tratarmos dos pontos positivos do trabalho nas ruas, pontos negativos e as 

sugestões para melhoria das condições da atividade, poderemos identificar as condições de 

vulnerabilidade associadas ao trabalho nas ruas, como essas profissionais enxergam seu 

trabalho, como percebem a cidade no momento de trabalho e como essas características se 

articulam ao modo como se veem. 

 As disputas no espaço de trabalho, dificuldades de inserção entre profissionais (desde 

que não façam parte do mesmo pedaço) revelam uma permanência peculiar nas ruas e 

significam uma série de outras dificuldades. As ruas, que não estão preparadas para esse tipo 

de trabalho, a comunidade local, que hostiliza esse tipo de prática e os próprios clientes 

representam essas adversidades. 

 

Uma certa mistura, umas pessoas querendo ser melhor que as outras, 

hum.. sabe?  É uma coisa assim que não tem uma amizade, são 

pessoas meias egoístas.(...) Entre as colegas de trabalho e dos clientes 

principalmente, de rua a gente não sabe quem é, o que vai acontecer, 

se vai dar certo ou não. Se vai dar certo só descobre depois que entra 

no carro. Que entra no carro, chega no quarto. (Raquel, 35) 

 

 Ainda sobre as dificuldades: 

Muitas, tem homens que eles querem por que querem ter relação com 

a gente sem preservativo, tem homens que são ignorantes , são brutos, 

tem homens que vem usufrui do nosso serviço, mas tipo é... pior do 

que um objeto, trata pior do que um objeto e na verdade  nós somos 

seres humanos igual a eles, a mulher deles que estão dentro de casa e 

é isso aí... ai o problema muita das vezes é eles, não entendem que por 

exemplo o uso do preservativo é fundamental, tanto para segurança 
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deles quanto para nossa, porque a sociedade ela tem uma visão muito 

medíocre da gente, acha que a gente que faz programa é o foco inicial 

de por exemplo do HIV ou de entre outras doenças infecto 

contagiosas, mas na verdade não são, muita das vezes... muitas 

mulheres daqui já contraiu deles que já vem de casa, eles contraem 

dentre outras pessoas que sem tanto com mulher quanto com os 

rapazes que também trabalham aqui, com os homossexuais, e é o que 

eu sempre digo a eles: eu sei o que eu não tenho, o que você não tem 

eu não sei, então eu prefiro sempre me prevenir. (Rebecca, 27)   

 

A recusa pelo uso dos preservativos por alguns clientes surge como fato negociável no 

cotidiano de trabalho. “O cliente que mantém uma relação fixa com uma prostituta, muitas 

vezes exige que não seja usado o preservativo” (Moura et al. 2010, p. 550). Por conhecer a 

profissional cria-se uma falsa sensação de segurança que expões aos envolvidos na relação 

uma vulnerabilidade maior. “As prostitutas estão sujeitas a um maior risco de contrair uma 

DSTs, pois trabalham diariamente com diversos clientes, com histórias sexuais 

desconhecidas” (Moura et al. 2010, p. 546) Nos territórios estudados foi observado que 

algumas profissionais negociavam o sexo sem o uso da camisinha, elas costumavam ser 

reconhecidas pela prática de risco e alguns clientes chegavam no espaço procurando 

especificamente esse tipo de serviço. Moura et al. (2010) conclui que   

 

A aids e as DSTs tornaram-se para as prostitutas um risco decorrente 

do seu trabalho, uma vez que o sexo é a sua matéria-prima. Deste 

modo, o preservativo representa segurança para que a profissional 

possa se prevenir das DSTs, portanto um objeto fundamental e 

indispensável para o exercício dessa profissão (p.546)   
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 Apesar das dificuldades que despontam da comercialização do sexo, citadas até então, 

ressaltamos de acordo com a perspectiva das profissionais os pontos positivos existentes. O 

ponto de maior prevalência é o dinheiro, “Só o dinheiro” (Raquel, 35). Isso nos revela a 

prevalência de motivos de ordem econômica para o desenvolvimento da atividade. O 

pessimismo diante da atividade também emerge nas falas “Não, nada, nada de futuro tá aqui, 

nada” (Neide, 45), atitude compreensível pela precarização do trabalho e todas as situações 

vulnerabilizantes envolvidas. Identificar em alguns clientes uma rede de apoio também surge 

nos relatos, mas com uma baixa frequência. “Pessoas novas que a gente conhece, pessoas. 

Existe pessoas de bom coração, a gente sempre conhece, mesmo assim sai com você não pra 

ter relações, mas já encontrei só para sair, para conversar, desabafar.” (Fernanda, 20). 

Finalizamos este eixo com a análise dos lugares que as mulheres gostam de frequentar 

quando não estão trabalhando. Isto nos fala das formas de uso da cidade, atividades de lazer 

desenvolvidas e sobre os lugares dos quais essas mulheres se sentem autorizadas a frequentar. 

Observamos nos discursos uma prevalência da casa como lugar preferido, “Só minha casa 

mesmo, só gosto de tá em casa” (Bruna, 37). Com uma frequência muito menor aparecem a 

praia, festas/bares e o shopping como alternativas de lazer. 

 Ao considerar a marginalização presente na comercialização do sexo que ocorre nas 

ruas, o uso da cidade em outros contextos, nos oferecem sinais que podem ser resultados de 

experiências estigmatizantes. Experiências urbanas que desqualificam o uso da cidade, 

rua/cidade permanece colada com as condições vulnerabilizantes envolvidas da 

comercialização do sexo que acontece nas ruas. Evitar frequentar espaços públicos urbanos, 

quando não estão em horários de trabalho, significa que essas profissionais não se sentem 

autorizadas a circular na cidade e utilizar os equipamentos urbanos disponíveis.  

 

8.3.3. Práticas de cuidado desenvolvidas no cotidiano 
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Nesse item iremos analisar os seguintes pontos: 

a. Trabalho, práticas de cuidado e saúde. 

b. Redes de apoio e ações de saúde. 

 

Para analisar as práticas de cuidado discutiremos primeiramente os riscos e 

possibilidades de adoecimento nas ruas. A violência é o principal deles, foi trazida na fala de 

todas as entrevistadas, as quais relataram agressões de diversas ordens como estupros, 

sequestros, assassinatos, como riscos presentes no cotidiano de trabalho. Falas recorrentes e 

que também emergiram no eixo anterior do roteiro das entrevistas. Essas questões surgiam 

enquanto problemáticas a serem tratadas nas sugestões de melhoria de trabalho e nas 

dificuldades do cotidiano da atividade. Destacamos os riscos envolvidos no trabalho:  

 

Primeiro como eu trabalho na rua é imenso perder a vida, depois vem 

sair com companheiros nunca vistos, não saber o que eles podem 

fazer, se vão assaltar, como eu já fui assaltada várias vezes, 

entendeu? Se vou ser estuprada como já tentaram me estuprar, como 

tenho colegas que já foram estupradas, é isso. (Raquel, 35) 

 

Eu tenho medo, Deus o livre a camisinha rasgar e eu pegar uma 

AIDS, Deus o livre, ou então a pessoa mal, assim aqui passa todo 

mundo que não presta, passa gente boa e gente né? Que a gente não 

sabe quem é, existe muita gente ruim no meio do mundo.  (Neide, 45) 

Por que você sai com uma pessoa que não conhece, muita gente é 

mal, aí é... as vezes você entra no carro e não conhece quem está alí 

dentro do carro né... se colocar uma arma na cabeça como já 
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aconteceu aqui com muitas meninas.(...) Ele me pegou aqui e me 

levou, chegou lá disse que ia fazer o que queria e eu deixei né que eu 

prefiro minha vida. (Andreia, 37) 

 

Com certeza, doença, de a gente levar um tiro aqui ou uma facada, 

várias coisas, jogar as coisas na gente, joga... Tinha uma que jogava 

ovo, um dia peguei eu e uma colega peguei essa menina demo um 

pau, foi uma galera, seguimos o ônibus que ela tava, a gente pensou 

que era um homem, era uma mulher que jogava ovo, ovo podre... uma 

vez jogaram água aqui, eu e a maguinha, uma travesti daqui, 

passando por aqui com o cabelo bem pranchadinho de prancha chega 

deu ódio (se refere a algum morador do prédio residencial do qual 

estamos utilizando sua calçada)  (Sheila, 37) 

 

Vários riscos, de morte como já teve várias e várias colegas da gente 

que caras pararam aqui para levar no programa e dez minutos depois 

a gente ter a infeliz notícia que essa amiga está morta na rua de trás, 

entendeu... Já teve amigas nossa que para não ser morta saltou de 

carro em movimento, então todos os risco possíveis e imagináveis se 

encontram aqui, tem pessoas que é... Às vezes a gente tá perto de 

garotos de programa que são homossexuais, então tem pessoas que 

tem esse caso da homofobia e quer agredir ele e acaba também nos 

agredindo, generaliza tudo, então a gente corre riscos enormes. 

(Rebecca, 27) 
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 Observar a recorrência das questões de violências reitera as condições gerais do 

exercício da profissão descritas pelo Código Brasileiro das Ocupações – CBO (2002), pois ele 

indica que essas profissionais estão sujeitas a violência de rua, maus-tratos e morte. O espaço 

público (rua), onde a atividade se desenvolve, já é entendido como lugar potencial de 

violência contra a mulher de acordo com a perspectiva do feminismo urbano (Koet, 2017), o 

que percebemos nesse momento é que os atravessamentos envolvidos na comercialização do 

sexo catalisam e intensificam essa situação. Observamos no nível dos territórios estudados 

uma negligência a respeito da segurança física e psíquica das profissionais. As cidades, 

estruturadas sob uma ordem machista/patriarcal, exprime nas ruas um lugar hostil e 

ameaçador para as mulheres (Helene &Tavares, 2017). 

 Quando tentamos associar os riscos existentes na rua e maiores chances de 

adoecimento, as participantes não conseguem inicialmente apresentar em suas falas uma 

relação clara entre esses pontos.  

 

Não, eu acho assim, a gente tem que prevenir né, a maioria dos home 

é tudo porco por que por eles era tudo sem camisinha, tudo... a gente 

é que tem que querer não é eles não, eles.. eles querem tudo sem, por 

eles é, mas a gente é que tem que se cuidar, então tanto faz, eu acho 

que ou uma mulher casada tá em casa ou como a gente tá aqui, a 

gente é que tem que se cuidar né  (Carol, 41). 

 

Existe uma tendência para individualizar a reponsabilidade envolvida nos ricos de 

adoecimento, “Depende da prevenção de cada uma, mas eu acho que não” (Maria, 40), 

contudo o conceito de vulnerabilidade (Ayres et al. 2003) indica que uma situação como essa 

deve ser encarada a partir de outro entendimento, pois a chance de exposição ao adoecimento 
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é proveniente de um conjunto amplo de aspectos que fazem interface com o coletivo. 

Individualizar as possibilidades de adoecimentos amplia a vulnerabilidade desse grupo. 

O número elevado de parceiros com histórico sexual desconhecido também desponta 

como risco de adoecimento. Percebe-se o esclarecimento sobre o risco de não utilizar 

proteção (camisinha) durante o trabalho, porém, é com o parceiro que essa atitude não é 

reproduzida.  

 

Tu acha que trabalhando na rua aumenta as chances de adoecer? 

Tem o risco, Deus o livre de a pessoa transar e da camisinha rasga, aí 

faz risco, eu morro de medo, tem que fazer sexo com camisinha né? 

Até com o parceiro faz medo que o parceiro transa com a pessoa e na 

rua mete chifre, aí faz um medo grande. Você sempre transa com 

camisinha até com o parceiro? Não por que com o parceiro transo 

sem camisinha, mas faz medo por que tudo chifrudos nenhum presta, 

tudo chifrudos (Neide, 45). 

 

                Em pesquisa realizada no Ceará Moura et al. (2010) encontraram resultado 

semelhante, comprovaram que “90% das prostitutas cadastradas usam preservativo com os 

clientes e não realizam “programa” sem proteção. Entretanto, quando se trata de namorado, 

amante ou parceiro fixo, a maioria não usa” (p. 546). Resultado similar foi encontrado no 

estudo descritivo do comportamento sexual com 81 profissionais realizado por Aquino et al. 

(2008), onde a tendência em não utilizar o preservativo (camisinha) como os parceiros fixos 

despontava como comportamento vulnerabilizante. A utilização ou não do preservativo 

simboliza o que é uma relação pessoal ou profissional, a estabilidade do relacionamento, o 

parceiro fixo, oferece uma sensação de segurança que camufla os riscos envolvidos numa 

situação como essa (Moura et al. 2010).  
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Avaliamos que um maior grau de escolaridade está associado a uma melhor percepção 

sobre os riscos a saúde, que estão envolvidos no cotidiano de trabalho, isso nos fala de uma 

menor vulnerabilidade na dimensão individual (Ayres et al., 2003). Destacamos a fala da 

participante com maior grau de escolaridade: 

 

Ah, com certeza! Com certeza pelo fato de muitas das vezes você sair 

daqui não fazer nada, ter conta pra pagar em casa, filho é... aluguel, 

água, todas essas responsabilidades corriqueiras e quando você não 

tem pra suprir é bem provável você desenvolver uma estafa física e 

mental também, certo... também corre a questão do psicológico  né, 

muitas das meninas aqui procuram trabalho e não encontram eu por 

exemplo, eu tenho um curso técnico e ainda hoje não encontrei 

trabalho, não é questão deu tá aqui por sentir prazer, como muitas 

falam unir o útil ao agradável , não, pra mim o agradável é eu tá em 

casa com uma pessoa minha certo? E.. então é isso, pode desenvolver 

várias doenças. (Rebecca, 27) 

 

         Neste eixo propomos ainda discutir a auto avaliação realizada da sua condição de saúde. 

Todas avaliaram de forma positiva, a única queixa refere-se ao tabagismo. “Eu sempre faço 

check-up, (riso) eu tenho o vício de fumar né... que esse não tem como deixar. Rapaz tá bem, 

graças a Deus, tá bem” (Andreia, 37). Porém, inevitavelmente saúde torna-se sinônimo de 

saúde sexual e reprodutiva para as entrevistadas. “Eu graças a Deus sou saudável, eu faço 

exame aqui de HIV, hepatite, sífilis, todo ano eu faço” (Carol, 41). Prontamente as 

entrevistadas justificam seu bem-estar no quesito saúde através do resultado negativo para 

doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) que realizam com frequência.  
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Sobre a última vez que adoeceram as entrevistadas nos oferecem alguns elementos 

interessantes a serem articulados com a atividade de trabalho nas ruas. As doenças que 

emergem nesta dimensão são: sinusite, asma, gripe, dor de cabeça, pequenos acidentes 

(quedas e pancadas), hipertensão, dengue e gastrite. Tabagismo surge também como um 

agravo à saúde e está relacionado com doenças respiratórias. Com estes dados revelamos 

patologias associadas à saúde urbana, consequentemente o permanecer na rua, nas condições 

já descritas, interfere nessas situações de adoecimento.  

Assim, cidades contemporâneas representam metabolismos complexos 

que, com suas redes e conexões, se estendem globalmente, com 

relevantes implicações em saúde, incluindo a agudização dos 

problemas sociais como a violência, os acidentes de trânsito, a 

presença de doenças emergentes e re-emergentes, transmissíveis ou 

não. (Caiaffa et al., 2008, p. 1787) 

 

Fato curioso é que quando questionadas se já adoeceram por algum motivo envolvendo 

o trabalho, dez das onze entrevistadas, responderam que não e uma respondeu imprecisamente 

(mais ou menos). Precisaremos assim ampliar nossas leituras na tentativa de minimamente 

compreender este movimento. A leitura que fazemos no momento é que as mesmas só 

consideram adoecer em decorrência do trabalho se a doença for alguma DST’s. Nesse cenário 

a visão ampliada e multinível da saúde urbana não é acessada pelas profissionais, os 

imperativos de estarem expostas nas ruas não é compreendido por elas como condição que se 

relaciona a possíveis doenças (Caiaffa et al., 2008).  

Ao passo que chegamos nas ultimas perguntas do roteiro de entrevistas percebemos que 

as respostas passam a serem curtas e bastante objetivas, nos oferecendo poucos elementos 

para análise, avaliamos que a extensão do roteiro pode ter comprometido os últimos 

questionamentos.  No que tange às práticas de cuidado analisamos os principais recursos 
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utilizados, quais suportes possuem, se podem contar com a ajuda de alguém quando adoecem 

e se estão fazendo algum tratamento. Nenhuma relatou estar fazendo tratamento médico no 

momento, a rede de apoio da grande maioria esteve ancorada na família, apenas uma 

participante fugiu da tendência e revelou: “Os meus clientes, vão deixar remédio pra mim, 

vitamina, frutas” (Maria, 40), fala bastante desconectada da realidade observada durante todo 

o estudo. Sobre as formas de cuidado três situações foram citadas: médicos, Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA, e automedicação.  

 Finalizaremos este tópico apontando para as ações de saúde voltadas especificamente 

para as mulheres profissionais do sexo. Questionamos se as participantes já tiveram contato 

ou utilizaram serviços direcionados especificamente para a categoria. Adiantamos que foi 

unânime o desconhecimento de ações dessa ordem pelas entrevistadas, apesar da presença do 

consultório de rua que foi observado durante a observação etnográfica, mas essa ação não foi 

entendida como específica para profissionais do sexo. Sobre a existência de ações de saúde 

voltadas para as profissionais do sexo explicitamos:  

 

Não, até porque isso é uma coisa que é escassa mediante a nossa 

saúde, - é o nosso... - é eu acho assim, que as autoridades 

competentes em relação a saúde deveriam sim se voltar mais para 

essas mulheres que estão aqui, sim, porque elas são mulheres como 

qualquer  outra, são mulheres igual a qualquer outra, apesar do 

nosso governo existir um projeto onde é focado para a saúde da 

mulher, esse projeto ele é um projeto aonde ele deixa muito a desejar 

, porque é um projeto onde ele não vai até a mulher, a mulher que 

quando adoece tem que vim até eles, então eu acho assim, que deveria 

sim se ter - é... é...-  mais profissionais aonde fosse em busca dessas 

mulheres, porque tem coisas que - mulheres que... -  ai minha vó teve, 
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minha mãe teve... isso é normal e que não é norma,l e muitas das 

vezes é uma brecha para um câncer ou para qualquer outra coisa. Até 

por aqui existe mulheres onde se relacionam com homem e existe 

mulheres que se relacionam com outras mulheres e hoje o maior foco 

da saúde é justamente isso, o tratamento, o cuidado dessa mulheres 

onde eu posso dizer que... lésbicas por exemplo, por que muitas 

pensam, ah como não tenho relação com um homem eu não vou 

adquirir aquela doença, tem muitas doenças que até mesmo pelo 

contato elas são transferidas, então deveria sim existir essa educação, 

essa conscientização com todas. (Rebecca, 27) 

  

 A forma como historicamente se organizou a atenção à saúde das mulheres no Brasil 

pode nos ajudar a compreender essa “invisibilidade”. As primeiras políticas de atenção à 

saúde da mulher no Brasil estiveram voltadas ao ciclo gravídico-puerperal, refletindo o que 

Coelho (2003) descreve como uma prática típica de sociedades mais restritas, onde o corpo da 

mulher é visto apenas como uma ferramenta de reprodução, sendo a maternidade e 

enfermidades no processo de reprodução seu principal foco. 

 Esses programas estiveram presentes desde a década de 30, reforçando o papel social da 

mulher mãe, doméstica e responsável pelo cuidado dos demais familiares, definitivamente 

estereótipos distantes do que se espera de uma profissional do sexo. Havia ainda uma forte 

marca nas políticas através de sua especificidade biológica, possuindo ações verticalizadas 

sem integração com outras e tendo a saúde reprodutiva como norteador (Brasil, 2004). 

 Um marco para a superação dessas perspectivas reducionistas foi a elaboração pelo 

Ministério da Saúde do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 

1984, incluindo ações educativas, de diagnóstico, preventivas, de tratamento e recuperação, 

abrangendo cuidados na clínica ginecológica, assistência no pré-natal, parto e puerpério, no 
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climatério, planejamento familiar, câncer de colo de útero e de mama, doenças sexualmente 

transmissíveis - DST’s, possuindo também a possibilidade de abarcar outras necessidades 

provenientes do perfil populacional das mulheres (BRASIL, 1984). 

 O processo de construção do SUS tem grande influência sobre a implementação do 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PAISM que teve sua implantação e 

implementação no período de 1984 a 1989 e na década de 1990 (Brasil, 2004). O PAISM 

demonstra a importância em visibilizar grupos vulneráveis através da Área Técnica de Saúde 

da Mulher que em 2003 identificou a necessidade, propondo atenção às mulheres rurais, com 

deficiência, negras, indígenas, presidiárias e lésbicas, além de indicar articulação com outras 

áreas técnicas. 

 Devendo ser consideradas características geracionais, estilo de vida, a relação com 

ambiente, aspectos nutricionais, moradia, renda, lazer e condições de trabalho. 

 O Programa passou a ser Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 2003 

ampliando o conceito de saúde e se propondo atender nichos da população feminina ainda 

invisibilisados entre outras questões emergentes que afetam a saúde da mulher (BRASIL, 

2003). As profissionais no sexo sempre estiveram em ações envolvendo a disseminação de 

doenças sexualmente transmissíveis. Com a Rede Cegonha sob a portaria Nº 1.459, de 24 de 

junho de 2011, observamos um resgate do foco na atenção a saúde materna e neonatal, 

avaliamos que essa reorganização da atenção a saúde da mulher potencializa a ideia de 

priorizar a atenção da mulher/mãe, fato que exige uma um cuidado maior para não cairmos 

em uma perspectiva reducionista.  

 Atualmente, apesar de serem considerados “aspectos importantes relacionados à 

prevenção das DST/Aids, enfocando questões de gênero, vulnerabilidade individual e não 

mais grupos de risco, educação aos pares, incentivando à organização social, entre outras 

coisas, proporcionaram maior visibilidade e poder de voz às categorias marginalizadas” 

(Aquino, Ximenes & Pinheiro, 2010 p. 22). 
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 Percebemos as fragilidades dessas políticas no cotidiano de trabalho das profissionais 

entrevistadas, as falas não se aproximam das intenções de saúde direcionadas ao público 

feminino. Havendo o desconhecimento de estratégias específicas para a categoria. 
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Considerações Finais 

 

A cidade apresenta-se como território complexo. O espaço urbano é produto da 

intersecção entre o construído e o vivido, e é na cidade onde as relações sociais 

contemporâneas ganham forma. É na cidade, igualmente, onde se produzem experiências 

singulares. Pensar na inserção de mulheres profissionais do sexo no contexto urbano, nesse 

sentido, é extremamente desafiante, pois é nesse espaço onde se dá a produção de uma 

subjetividade multideterminada. Ao aportamos nosso estudo na cidade do Natal, 

consideramos a constituição histórica e os possíveis rebatimentos existentes na vida de seus 

citadinos. Trata-se de uma cidade atualmente arquitetada para o turismo e consumo dos 

espaços, mas com longo histórico de ocupação militar e da presença da prostituição. Nesse 

sentido a comercialização do sexo, sempre esteve associada ao usufruto de uma clientela local 

e, especialmente, serviu de possibilidade de entretenimento para os ditos “forasteiros”. 

Não podemos compreender a comercialização do sexo como uma atividade 

homogênea. Atravessamentos de raça, classe e gênero reconfiguram sua forma de 

apresentação. Além disso, abriga modalidades diferentes, a exemplo dos bordeis e da 

prostituição que ocorre nas ruas. Quando desenvolvida por mulheres cisgêneros, 

identificamos uma subversão das expectativas sociais. A mulher profissional do sexo não se 

enquadra no ideal de mulher, mãe, do lar. Estigmatizadas, são postas em um campo produtor 

de vulnerabilidades. 

A nossa escolha em demarcar o uso do termo “profissional” retratou um esforço em 

considerar essa uma atividade de trabalho legítima, tal qual indica o Código Brasileiro de 

Ocupações (2002). Inegavelmente, estamos diante de uma modalidade de trabalho 

precarizada, que pelos atravessamentos morais e de gênero, inserem essa profissional no 

âmbito da cidade (rua) de uma maneira distinta e vulnerabilizante. A experiência urbana 

resulta da interface entre cidade e as relações sociais que nela se desenvolvem em 
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determinado contexto (tempo/espaço). Conhecer as experiências dessas profissionais tem a 

intenção de dar visibilidade a certas práticas produtoras de vulnerabilidade, bem como 

oferecer alternativas de enfrentamento. Daí a escolha por uma etnografia urbana, no sentido 

de aproximar-se do cotidiano das mulheres investigadas. Ela emergiu como uma ferramenta 

eficaz e desafiadora. 

No campo, munido do diário de campo, ampliou-se o entendimento sobre a atividade, 

sobre o público investigado, traçando as aproximações e diferenças entre os polos estudados. 

A organização da comercialização do sexo na cidade se mostrou com uma atividade 

precarizada, invisibilizada, subversiva, que promove repulsa aos moradores locais que não 

utilizam esses serviços. Exceções foram observadas na rede de apoio oferecida pelos porteiros 

(Parque de Capim Macio), além de ambulantes e alguns poucos moradores. Contudo a 

atividade de comercialização do sexo permanece empregada de estigmas e na sua inserção nas 

ruas está associada a uma desqualificação/marginalização do cenário. 

O que fica evidenciado durante a inserção da mulher profissional do sexo na cidade é 

que quanto menor a infraestrutura urbana, menor é a possibilidade de construção de redes de 

apoio.  As profissionais do sexo que trabalham nas ruas enfrentam resistências e são 

resistentes, pois, apesar das inúmeras situações de violências, discriminação, vulnerabilidades 

de distintas ordens, elas permanecem na rua para desenvolver sua atividade de trabalho. Os 

motivos que as fazem ficar nas ruas são diversos, mas o que prevalece é o acesso a uma 

remuneração autônoma e sem necessidade de qualificação. Observamos no cotidiano de 

trabalho múltiplas violências, situações vulnerabilizantes e concluímos que as experiências 

urbanas estão associadas à determinação social da saúde. Nos bastidores da atividade 

profissional, observamos mulheres, mães, esposas, de uma classe social pouco favorecida, 

expostas às situações de risco que vão muito além da infecção por doenças sexualmente 

transmissíveis, temática recorrentemente abordada quando se trata dessa atividade. 
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Foi no campo, com a etnografia urbana, que compreendemos as características 

constitutivas desses grupos, como se organizam, negociam o espaço, desenvolvem o trabalho, 

se relacionam com a comunidade local e clientela, traçam redes de apoio e cuidado. 

Identificamos efeitos da atividade no uso da cidade, na escolha dos lugares, circulação e uso 

dos espaços fora do ambiente de trabalho. Para essas mulheres a rua é espaço de liberdade e 

aprisionamento. O desejo pelo anonimato, a descaracterização das vestes do trabalho para 

circular em outros espaços, falam de uma cidade que não acolhe essa atividade e produz 

experiências de sofrimento.  

As peculiaridades envolvidas na inserção da mulher profissional do sexo na cidade são 

diversas. Como ultimo esforço de apreensão da experiência urbana dessas mulheres, traçamos 

um paralelo entre a inserção na cidade e a temática da violência, que foi recorrentemente 

expressa como uma das maiores dificuldade no trabalho.  Orientados pelos princípios de um 

guia para a produção de uma cidade segura, realizamos também um diagnóstico acerca do uso 

do espaço urbano.  

Utilizarmos o  Guide d’aménagement - Pour un environnement urbain sécuritaire 

(Michaud, 2002), desenvolvido na cidade de Montreal – Canadá, voltados ao 

desenvolvimento urbano de cidades seguras sob a perspectiva de gênero. O guia foi resultado 

de uma longa parceria, desde a década de 1990, entre grupos de mulheres, comunidade e 

autoridades públicas locais, com o objetivo de desenvolver ferramentas para a promoção da 

relação cidade, igualdade de gênero e segurança urbana. Ao confrontarmos os seis indicativos 

do guia com a realidade observada durante a etnografia urbana percebemos que a realidade 

local investigada subverte os indicativos preconizados e denuncia a necessidade de propor 

intervenções criativas e contextualizadas. Ao utilizar a categoria de gênero como escopo para 

a interpretação do fenômeno, percebe-se que as mulheres profissionais do sexo não se 

enquadram nas expectativas e previsões que o guia visa abarcar. 
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É construído um modelo de cidade para as mulheres, mas fica evidente que não é para 

todas. O conceito da interseccionalidade que propõe o intercruzamento entre classe, raça e 

gênero pode contribuir no planejamento urbano e, em especial, na percepção de segurança na 

cidade. Observa-se que o planejamento de medidas de segurança para as mulheres, para não 

cair em análises totalizadoras e pouco úteis, não pode desconsiderar a heterogeneidade do “ser 

mulher”, a organização multifacetada das cidades e as apropriações conflitantes dos espaços 

pelos diversos atores sociais, que se subjetivam, diferentemente. Isso se torna mais desafiante 

quando está em jogo a comercialização do sexo nas ruas por seu caráter marginal e subversivo 

em relação à ordem instituída. Assim, inserir a questão da segurança dessas mulheres no 

âmbito da cidadania e da conquista de direitos é um desafio enorme em um país como o 

Brasil.  

A exposição à diversas formas de violências, exclusão e invisibilidades protagonizadas 

pelas mulheres profissionais do sexo atuantes no campo investigado motiva a implementação 

de novos estudos que possam sugerir intervenções urbanas que possibilitem melhores 

condições de trabalho, no momento em que a rua também compõe um campo de atuação 

profissional. Observa-se também que a condição de insegurança presente no cotidiano de 

trabalho não representa apenas as consequências de um espaço urbano pouco equipado, mas 

sinaliza que os estigmas advindos da atividade suplantam os recursos disponíveis.  

Diante das experiências urbanas, de mulheres profissionais do sexo, emerge ainda uma 

reflexão sobre o uso da cidade sob a categoria de gênero, é sabido que homens e mulheres 

utilizam a cidade de uma maneira distinta, contudo, identificamos que mulheres profissionais 

do sexo fazem um uso peculiar e ainda mais precarizado. Então questionamos: quem são as 

mulheres que circulam na cidade e quais determinações estão presentes em sua relação com o 

espaço? Como podemos inferir sobre a produção de subjetividade e sua relação com o 

feminino no uso da cidade? Identificar características específicas nas experiências urbanas de 
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mulheres profissionais do sexo nos faz supor que outras categorias, em menor ou maior 

escala, também podem estar inseridas na cidade a partir de um contexto vulnerabilizante.  
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: EXPERIÊNCIAS URBANAS E 

MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO, que tem como pesquisador responsável 

Anderson de Andrade Silva. Essa pesquisa busca analisar os fatores associados ao trabalho 

nas ruas de mulheres profissionais do sexo atuantes na cidade de Natal/RN, bem como 

discutir a relação cidade e experiências urbanas de mulheres profissionais do sexo que 

trabalham nas ruas.  

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista que precisará ser 

gravada mediante sua autorização. Durante a realização, basta responder as perguntas feitas, 

que tratam do objetivo do estudo e não possuem previsão de ricos. Pode haver um desconforto 

mínimo apenas em caso de, pela sua escolha, caso a entrevista seja realizada em local pouco 

confortável, com barulho, pouca ventilação e falta de assentos. No entanto, tudo isso será 

minimizado, realizando-se a entrevista em local apropriado em termos de acústica, 

luminosidade e ventilação. Contudo você terá o benefício conhecer mais sobre as suas 

práticas de trabalho, bem como o conhecimento produzido poderá orientar políticas de saúde, 

trabalho e assistência para a categoria profissional estudada. Você tem o direito de se recusar 

a participar do estudo ou retirar seu consentimento, em qualquer momento da pesquisa, sem 

que haja nenhum prejuízo a você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e 

serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não existindo a divulgação 

de nenhum dado que possa lhe identificar. Os dados produzidos serão arquivados em local 

seguro pelo pesquisador responsável pela pesquisa, por um período de cinco anos. Se houver 

algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizada. Esse documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com 

você e a outra com o pesquisador responsável Anderson de Andrade Silva.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o 

pesquisador Anderson de Andrade Silva, coordenador do estudo, através do número (84) 

996871125. 

Consentimento Livre Esclarecido  

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

tratará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa EXPERIÊNCIAS URBANAS E MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                              Impressão datiloscópica do 

participante 

 

Declaração do pesquisador responsável 
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Como pesquisador responsável pelo estudo EXPERIÊNCIAS URBANAS E MULHERES 

PROFISSIONAIS DO SEXO, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados as 

participantes desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

da mesma.  

Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada EXPERIÊNCIAS URBANAS E 

MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO, poderá trazer e, entender especialmente os 

métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade 

de gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a realizar a 

gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores em 

garantir-me o seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição da minha gravação. 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais. 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas. 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização. 

5. Os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade do 

pesquisador coordenador da pesquisa Anderson de Andrade Silva e após esse período 

serão destruídos.  

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição da minha entrevista.  

 

 

Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                              Impressão datiloscópica do 

participante 

 

 

______________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Perfil 

 Nome (pode ser real, utilizado no trabalho ou outro) 

 Idade 

 Estado civil (e há quanto tempo) 

 Filhos (quantos e idade) 

 Naturalidade e cidade em que reside 

 Com quem mora 

 Escolaridade 

 Ocupação (a quanto tempo trabalha como profissional do sexo e se é a principal fonte 

de renda) 

 Renda mensal aproximada 

 A família sabe do trabalho? 

 

2. Percepção sobre o trabalho-cidade 

 Como começou a trabalhar com a comercialização do sexo?  

 Quem te ajudou? 

 Em que lugares você começou? Continuam os mesmos? Mudaram? Por quê? 

 Como é seu cotidiano de trabalho? Quantas horas trabalha, em que períodos? Quem é 

a clientela? 

 Quais são as ruas que você trabalha com mais frequência? por que escolheu esses 

lugares? Tem ruas que você não gosta de frequentar? Por quê? 

 Existem diferenças entre os lugares que você já trabalhou? Quais? 

 Durante o trabalho na rua você pode contar com a ajuda de alguém? 

 Você teria alguma sugestão para melhorar o trabalho nas ruas? 

 Existem pontos positivos no seu trabalho? Quais? 

 Existem dificuldades no cotidiano do trabalho, se sim quais? 

 Quais lugares você gosta de frequentar quando não está trabalhando, o que costuma 

fazer? 

 

3. Práticas de cuidado desenvolvidas no cotidiano 

 Você acredita que seu trabalho oferece algum risco, se sim qual? 

 Trabalhar como profissional do sexo nas ruas aumenta a possibilidade de adoecer, se 

sim, por quê? 

 Como você avalia sua saúde hoje? 

 Qual foi a última vez que esteve doente, como foi? 

 Você já adoeceu por causa de alguma situação envolvendo o trabalho? 

 Quando você adoece como costuma se cuidar? 

 Você pode contar com a ajuda de alguém quando adoece, se sim que tipo? 

 Você está fazendo algum tratamento agora?  

 Você conhece ou participa de alguma ação de saúde voltada só para mulheres 

profissionais do sexo? 

 


