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Introdução

A cidade de Serra Talhada está situada na 
parte setentrional da microrregião do Sertão do Pajeú, 
estando ao norte do Estado de Pernambuco. Dentre as 
principais atividades econômicas desenvolvidas no 
município encontram-se a agricultura, a pecuária, o 
comércio, a prestação de serviço e a indústria (MME 
[1]).

 Nesse contexto, a violência efetuada contra a 
mulher tida como “do lar” é grave, assim como também a 
violência praticada sobre a dita “mulher da rua”, 
denominada de prostituta e representada na maioria das 
classes sociais no Brasil, e isso já desde o século XIX, 
como pecadora e suja (ENGEL [2]).

Neste sentido é que essa discussão acerca da 
violência e da intolerância praticadas contra as 
profissionais do sexo torna-se relevante, ainda mais 
quando a esse debate se é associado às questões de 
gênero, pois estas têm ajudado, e muito, a entender o viés 
machista que caracteriza as sociedades, isso tanto na 
esfera da sociedade civil, como na esfera do poder 
judiciário onde os casos de agressão contra mulheres têm 
sido historicamente julgados em favor do sexo masculino 
(IZUMINO [3]).

Assim, é que tentando dar conta dessa temática, 
acreditamos ser importante analisar se existem diferenças 
nos olhares entre os vários gêneros em torno das 
prostitutas e das crianças e adolescentes do sexo feminino 
exploradas sexualmente, isso no intuito de compreender 
possíveis práticas de preconceito e intolerância praticadas 
contra elas.

Desse modo, é que foi objetivo principal dessa 
pesquisa examinar se as posições de gênero entre 
mulheres, homens, homossexuais, bissexuais, transexuais, 
travestis e transgêneros se diferenciam em Serra Talhada, 
favorecendo um ou mais de um gênero à intolerância 
contra as profissionais do sexo e as crianças e 
adolescentes vítimas da exploração sexual.

Material e métodos

A metodologia utilizada foi centrada na Análise 
de Discurso de Michel Pêcheux, em sua terceira fase 
(PÊCHEUX [4]). Nela se buscou identificar nas falas dos 
gêneros, das prostitutas e das crianças e adolescentes 
sexualmente exploradas, as relações de lugar, de força e 
de sentido. Assim foi realizado: pesquisa em jornais e 
revistas para verificar possíveis posições de gênero da 
população em Serra Talhada acerca da prostituta, da 
prostituição e da exploração sexual infanto-juvenil; 
leitura de textos sobre o tema; levantamento de dados e 
pesquisa de campo em hospitais e delegacias no sentido 
de coletar informações. Foi feita também observação de 
campo nos principais pontos de prostituição da cidade e 
entrevistas com os gêneros e as prostitutas e crianças e 
adolescentes exploradas sexualmente; tais entrevistas 
foram transcritas e examinadas sob a ótica da Análise de 
Discurso mencionada acima.

Resultados

A partir das leituras e levantamentos realizados 
pode-se chegar aos seguintes resultados:
a) com relação aos gêneros - no que concerne às relações 
de lugar, percebemos que o lugar em que se é colocado à 
prostituta é o do desprezo, do tratamento com 
indiferença, do preconceito e da intolerância, sendo que 
as mulheres são mais incisivas nesse processo que os 
outros gêneros. Essa perspectiva só é modificada quando 
examinamos as falas dos homossexuais masculinos e 
femininos e dos travestis, visto que por sofrerem 
preconceitos ou por trabalharem com a comercialização 
do sexo, eles (as) tendem a se mostrar mais solidários. Os 
exemplos a seguir ilustram essa afirmação: “... acho que 
num devia não, existir esse negoço de prostituição não, é 
muito feio” (ENTREVISTADA 7); “A prostituição é uma 
profissão como outra qualquer. Tem gente que faz 
porque gosta e isso deve ser respeitado” 
(ENTREVISTADO 2, HOMOSSEXUAL 
MASCULINO). Alterações significativas não foram 
encontradas quando o assunto foi a exploração sexual 



feminina infanto-juvenil à medida que significativa parte 
dos entrevistados (as) tenderam a colocar essa 
menina/adolescente no mesmo patamar de inferioridade 
que as prostitutas. Nas relações de força, notamos que os 
principais conflitos evidenciados nas falas acerca da 
prostituição e da exploração sexual, no caso dos homens, 
vincula-se à questão da dominação masculina que vê as 
prostitutas e as crianças e adolescentes exploradas como 
meros objetos prontos a lhe proporcionar prazer. Já com 
as mulheres os embates são fruto de uma relação de 
competitividade na qual as profissionais do sexo e 
crianças e adolescentes são vistas como uma ameaça a 
manutenção de seus casamentos: “Eu não vou colocar 
cobra dentro da minha casa pra me morder. É ruim em, 
dá emprego à prostituta” (ENTREVISTADA 3). Alguns 
homossexuais masculinos e travestis também 
demonstraram uma relação de competitividade com as 
profissionais do sexo, todavia, essa competição é na 
disputa acirrada pela conquista de homens. No que diz 
respeito às relações de sentido, verificamos que as 
principais formações discursivas que esboçam 
intolerância junto à prostituição e à exploração sexual 
infanto-juvenil feminina, vinculam-se à ideologia 
religiosa advinda sobretudo de parte da religião católica 
conservadora que apoiou o golpe militar de 1964. Tal 
ideologia, predominante na cidade, vê a prostituição 
como um pecado, como algo sujo, feito igualmente por 
gente suja que não merece respeito: “A mulher foi criada 
para ter um homem só. É assim que o casamento prega. 
É Deus em primeiro lugar e a família. Essas mulher não 
tem respeito nem a Deus, nem as família. Essas mulher 
sofre desse jeito por culpa delas mesmo. É lógico que 
elas é agredida, tão fazendo coisa errada” 
(ENTREVISTADA 9).
b) Com relação às profissionais do sexo e às crianças e 
adolescentes exploradas sexualmente - evidenciou-se nos 
discursos que a maioria não se prostitui por vontade 
própria e sim, porque passa por necessidades financeiras. 
Muitas esboçam o desejo do aparecimento de uma 
oportunidade outra de emprego, para que assim possam 
“deixar essa vida” (ENTREVISTADA 2). Por meio de 

falas como “a vida de prostituta é a pior que tem” (ID.), 
pode-se constatar o lugar de inferioridade em que se 
colocam. Discursos como “hoje eu num sou ninguém, sou 
o que, sou rapariga da rua da lama” (ENTREVISTADA 
9) exibem o preconceito que têm consigo, reforçando o 
preconceito social de que são vítimas.

Discussão

Diante destes resultados, concluímos que a 
intolerância – compreendida como a negação da 
diferença do (a) Outro (a) (Oliveira [5]) - por parte dos 
gêneros masculino e, sobretudo feminino, para com as 
profissionais do sexo e para com as crianças e 
adolescentes é elevada no município. Já por parte dos 
homossexuais masculinos e femininos e das travestis, 
esse índice é menor. Com relação às profissionais do 
sexo e às crianças e adolescentes do sexo feminino, 
concluímos que por sofrerem influência da ideologia 
católica conservadora elas carregam, reforçam e 
reproduzem o estigma de que são vítimas, legitimando 
seu lugar à margem da sociedade.
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