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química em Serra Talhada
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Introdução
O município de Serra Talhada localiza-se

na microrregião do Sertão do Pajeú, ao norte do 
Estado de Pernambuco e ocupa uma área 
territorial de aproximadamente 2.980 km². A
cidade possui uma população total de 76.198 
habitantes dentre os quais se estima que 40.885 
sejam alfabetizados (IBGE [1]). Nesta área, uma 
dura realidade é acobertada e esta diz respeito à 
violência efetuada sobre as mulheres, pois os 
dados de violência contra pessoas do sexo 
feminino em Serra Talhada são alarmantes e se 
confirmam com o grande número de queixas 
registradas na delegacia local. A situação fica
mais crítica quando falamos de violência praticada 
contra mulheres que vivem da prostituição e
crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas 
de exploração sexual posto que, estas carregam 
forte estigma social (Oliveira [2]). 
              Este estigma agrava-se quando tanto a
prostituta e a criança e/ou a adolescente vítima de 
abuso sexual fazem uso de substâncias químicas 
lícitas e ilícitas, tornando-se dependentes e/ou 
traficantes.   Assim, estudos sobre essa relação 
têm revelado que o alto índice de dependência a 
vários tipos de substâncias entre os (as) 
profissionais do sexo, gera mais intolerância e 
violência em torno deles (as) (Prestrello [3]).

Neste sentido, acredita-se ser relevante 
investigar essa questão em Serra Talhada
verificando se há uma forte relação entre 
prostituição, exploração sexual infanto-juvenil e 
uso de drogas, buscando identificar de que forma 
o grau de intolerância e preconceito por parte de
sociedade local para com aquelas que sobrevivem 
da venda de seus corpos é influenciado pelas 

variáveis classe social, renda e nível de 
escolaridade.

Desse modo, essa pesquisa teve como 
meta avaliar a mentalidade tolerante ou não da 
população serra-talhadense para com a 
prostituição e a exploração sexual infanto-juvenil 
feminina buscando observar primeiro, a
vulnerabilidade que a condição de prostituta e de 
criança e adolescente explorada sexualmente
confere no que tange ao estímulo à utilização de 
substâncias químicas e segundo, procura analisar
dentro desse problema do estímulo ao uso de 
entorpecentes, o quanto a condição de
marginalidade e de intolerância, promovida pela 
própria sociedade, favorece o desenvolvimento 
desse processo de dependência.

. Material e Métodos
Esta pesquisa teve como referencial 

metodológico e teórico respectivamente a análise 
de discurso de Michel Pêcheux (Pêcheux [4]) e a 
teoria da polifonia discursiva de Maingueneau 
(Maingueneau [5]). Assim, através das falas dos 
(as) entrevistados (as) buscou-se observar o lugar 
(relações de lugar) onde no discurso a população
serra-talhadense coloca as prostitutas e as 
adolescentes e crianças femininas vítimas da
exploração sexual e do uso de entorpecentes e 
vice-versa onde prostitutas, crianças e
adolescentes, dependentes químicos, se colocam. 
Junto a esse processo foram também observados 
os conflitos entre esses segmentos (relações de 
força) analisados a partir das variáveis classe 
social, renda e nível de escolaridade e os 
significantes (relações de sentido) que perpassam 



expressões como prostituta 
drogada/bêbada/usuária de drogas, criança 
cheira cola ... . Assim entrevistamos várias 
pessoas naturais de Serra Talhada; em seguida 
entrevistamos crianças e adolescentes do sexo 
feminino vítimas da exploração sexual e mulheres 
que viveram ou vivem da venda de seus corpos. 
Além disso, foi feito pesquisa em revistas, jornais, 
levantamento bibliográfico e coleta de dados nos 
órgãos públicos da cidade como delegacia, 
Conselho Tutelar da Infância e do Adolescente, 
hospitais etc. e foi assistido filmes sobre o tema. 
Também fizemos pesquisa de campo nos 
principais pontos de prostituição da cidade de 
Serra Talhada e em vários bares locais.

Resultados
Ao analisar os discursos observamos:

NAS RELAÇÕES DE LUGAR – no que se refere 
à potencialização do preconceito e do estigma por 
parte da população de Serra Talhada à prostituta e 
à criança e adolescente explorada sexualmente 
que se droga, podemos observar através das 
entrevistas feitas que, independentemente da 
classe social, da renda e do nível educacional, à 
intolerância de fato aumenta, sendo ela muito 
maior quando associada à dependência química.
Verificou-se nessa localidade, que a mulher ocupa 
de modo geral um lugar de submissão, e quando 
esta opta ou necessita trabalhar na profissão do 
sexo é colocada num lugar de inferioridade ainda 
maior. O uso de drogas por sua vez chega a 
enfatizar o destino a que estas mulheres estão 
expostas.

 Com relação às crianças e adolescentes 
exploradas sexualmente, verificamos primeiro, 
que estas vivem sob condições de risco, e
segundo, que a exploração sexual é uma prática
constante entre a população de Serra Talhada,
especialmente nas famílias de baixa renda. Aqui 
se confirmou que a renda é fator determinante 
para a inserção desta criança e adolescente na rota 
da exploração. O lugar que tanto as profissionais 
do sexo e as crianças e adolescentes dependentes 
químicos se colocam de maneira geral é o de 
inferioridade, reproduzindo o estigma social que 
sofrem. 
NAS RELAÇÕES DE FORÇA – notamos que os 
principais conflitos que perpassam o 
relacionamento entre as profissionais do sexo, as 
crianças e adolescentes exploradas que fazem uso 
de drogas e a população da cidade, referem-se à 
concepção de que tanto a prostituição como a 
dependência química são coisas ruins. Neste 
aspecto, há pouca informação acerca da 
miserabilidade, marginalidade a que essas 

mulheres e crianças e adolescentes são submetidas 
e também, há pouca informação acerca do fato de 
que a dependência química é uma doença. Assim, 
foi comprovado que existe uma forte relação entre 
prostituição e uso de substâncias químicas e que 
tal relação é agravada palas condições de renda 
em que tanto as profissionais do sexo quanto as 
crianças e adolescentes exploradas sexualmente se 
encontram. 
NAS RELAÇÕES DE SENTIDO – No campo das 
relações de sentido, ou seja, das heterogeneidades 
mostrada e constitutiva, o que foi percebido foi a 
presença das outras vozes nos discurso, vozes 
estas advindas, sobretudo de discursos oriundos 
da Igreja Católica de cunho conservador. Assim, é 
que tanto as noções de prostituição, exploração 
sexual, de vício, de dependência química, todas 
elas significam nas falas da população de Serra 
Talhada algo “feio”, “ruim”, “nojento”, isto é, 
inconcebível de ser praticado e vivenciado por 
gente de “bem”.

Discussões
A partir dos resultados concluímos que:

a) fatores como baixa renda, baixo nível de 
escolaridade e classe social propiciam um maior 
desenvolvimento da prostituição e da exploração 
sexual infanto-juvenil em Serra Talhada;
b) a população serra-talhadense apresenta um 
índice elevado de intolerância em relação às 
mulheres que sobrevivem da comercialização do 
sexo e às crianças e adolescentes vítimas da 
exploração sexual;
c) tal intolerância é agravada pelo uso de 
substâncias químicas pelas profissionais do sexo e 
também por crianças e adolescentes vítimas de 
exploração sexual;
d) o estigma e a intolerância advêm da grande
influência da ideologia conservadora da religião
católica da década de 60 do século passado, 
bastante arraigada na região.
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