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Introdução
Serra Talhada localiza-se na parte 

setentrional da região do Pajeú, ao norte do 
Estado de Pernambuco, e ocupa uma área de 
2.959 km².  Sua população gira em torno de 
70.912 habitantes (IBGE [1]). Nesta localidade 
a violência praticada contra a mulher é elevada e 
os dados da única delegacia da cidade, a 21ª 
Seccional de Polícia Civil de Serra Talhada,
corroboram com essa afirmação, pois, de acordo 
com estes, a cada dia ocorre pelo menos um 
caso de agressão ao sexo feminino no município
(21ª U. S. P. C. [2]). 

Em tal contexto a problemática da 
violência praticada contra a mulher é grave e a 
problemática da agressão praticada contra a 
mulher que se prostitui tende a apresentar-se de 
modo ainda mais preocupante posto que se a 
violência efetuada contra a mulher tida como a
“do lar” ocorre em grande escala, imagine
àquela praticada contra a mulher da rua
(Oliveira [3]), mulher esta que é concebida na 
maioria das classes sociais como pecadora, 
imoral, nojenta, suja, imunda (Engel [4]).

Dentro dessa temática, temos ainda 
outra preocupação, a com a gravidez indesejada
e precoce. Assim, as crianças que são geradas, 
fruto muitas vezes de relações mantidas pelas 
prostitutas e/ou adolescentes exploradas 
sexualmente com seus clientes, costumam 
carregar o estigma de suas mães, sofrendo 
intolerância por parte da sociedade (Oliveira 
[3]). Além disso, é também comum que as 
profissionais do sexo venham a ter muitos 
filhos, tendo dificuldades financeiras para criá-
los.

Diante disso, questionamos: se a 
prostituta e adolescente explorada sexualmente 
é vista pela sociedade como imoral, até que 
ponto este estigma poderá interferir na vida de 
seus/suas filhos (as)? 

Assim sendo, foi relevante investigar 
essa questão com o fim de aprofundar o estigma 
e a intolerância praticadas para com as 
adolescentes exploradas sexualmente e com as 
profissionais do sexo, observando até que ponto 
tal preconceito interfere no crescimento das 
crianças, filhos (as) delas. 

Material e Métodos
Este trabalho foi realizado a partir da 

metodologia da Análise de Discurso de Michel 
Pêcheux. Através desse procedimento, 
buscamos encontrar no discurso dos (as) 
entrevistados - população de Serra Talhada, 
separada por gênero, renda, classe social e 
escolaridade e crianças, adolescentes e mulheres 
que viveram ou vivem da venda de seus corpos -
as relações de lugar, de força e de sentido que 
evidenciam os níveis de preconceito e 
intolerância que se estabelecem ao redor das 
adolescentes exploradas sexualmente e das 
profissionais do sexo e de seus/suas filhos (as).
Neste aspecto, o trabalho com a ideologia ou as
ideologias (Pêcheux [5]) que perpassam os
discursos e que revelam preconceitos, estigmas
e níveis de intolerância foi enfatizado por meio 
da análise do INTERDISCURSO que atesta o
sentido presente nas falas, sentido este reflexo
da memória histórica e cultural impregnada na
cultura local (Orlandi [6]). Além das entrevistas
foi feito levantamento de informações e de
material bibliográfico nos órgãos públicos da 
cidade como a delegacia, o Conselho Tutelar da 
Infância e do Adolescente, os hospitais etc., e
fora realizada ida a campo com visitação aos 
principais pontos de prostituição da cidade com
o fim de coleta de dados etnográficos relevantes 
para a pesquisa.

Resultados
 Ao analisar os discursos verificamos

que os significados que perpassam as 



expressões prostituição, prostituta, adolescente
explorada sexualmente, criança filha de
prostituta...  são  os  de pessoas  sujas  e  imorais  
que  não merecem respeito e que portanto, não
devem  conviver  com  as denominadas  
“mulheres  de  bem”.  Sobre a criança filha (o) 
de prostituta, o estigma é o mesmo, ou seja, ela
(e) é vista (o) também como impregnada (o) de
sujeira. Na fala da maioria dos (as)
entrevistados (as), independentemente das 
variáveis renda, classe social e escolaridade 
encontramos essa percepção arraigada.
Contudo, essa grande maioria acredita que o 
preconceito tanto à prostituta quanto a seus 
filhos (as) é visível na sociedade de Serra 
Talhada, sobretudo a partir da relação
prostituição e situação financeira onde se
constata que o preconceito fica maior quando a
mulher prostituída é pobre (CREAS [7]). 

Quando analisamos os discursos sob a 
ótica das relações de lugar encontramos muitas 
enunciações que esboçam esses preconceitos, 
estigmas e/ou intolerâncias, expressões do tipo: 
“Eu penso que elas deveriam se pôr em seus
lugares e procurar um homem de caráter para 
viver com elas” (ENTREVISTADO 6).  Assim, 
esse trecho, extraído da fala de um entrevistado, 
analfabeto e que ganha menos de um salário 
mínimo, expressa que o lugar das prostitutas é 
um lugar diferenciado, distinto dos demais da 
população. Esse preconceito encontrou-se
presente nas falas de outras pessoas com boa 
condição financeira e nível de escolaridade e 
também, entre pessoas que lidam diretamente
com a referida temática, como por exemplo, um 
agente da delegacia que ao ser questionado 
sobre como se combater os preconceitos à 
prostituição e à exploração sexual respondeu
que uma das alternativas para isso “... era a
mulher se questionar se está fazendo a coisa
certa, se estão se dando o devido valor, pois  
ela deveria buscar entender melhor o 
significado do que é dignidade”  
(ENTREVISTADO 12).  
           O estigma carregado pela mãe, foi 
observado, é transferido ao filho (a). Nas 
entrevistas também podemos perceber isso,
sobretudo no âmbito das relações de força onde
se detectou que entre os principais conflitos
evidenciados pela população e as crianças filhos 
(as) de prostitutas e de adolescentes exploradas 
sexualmente encontra-se no fato de não se 
querer que os (as) filhos (as) da população 
convivam com aqueles (as), filhos (as) das 
prostitutas para que não absorvam, nas palavras 
de uma entrevistada “... uma influência ruim”
(ENTREVISTADA 25).

 Assim, fatores como renda, classe
social e nível de escolaridade neste caso não 
interferiram nos processos de uma maior ou 

menor intolerância por parte da população de 
Serra Talhada aos filhos (as) de prostitutas e de 
adolescentes abusadas sexualmente.

Discussões
            A partir dos resultados acima expostos,
podemos concluir que a intolerância –
concebida como a negação do Outro (a), como a 
não aceitação de suas diferenças (Oliveira [8]) -
para com as profissionais do sexo e as crianças e 
adolescentes exploradas sexualmente está
presente na sociedade serra-talhadense de uma
forma disseminada, chegando esta intolerância a
atingir os (as) filhos (as) das mesmas. Toda essa 
intolerância é reflexo das ideologias que 
perpassam essa mesma sociedade, ideologias 
que  se  encontram  fortemente  marcadas  pela  
cultura  machista  de  cunho  católico 
conservador. Dessa forma, nas relações de 
sentido, observamos que a prostituição acaba se 
configurando em algo imoral e que os filhos (as)
das prostitutas, sendo fruto desse pecado, 
também são olhados com repulsa, desprezo e 
piedade.
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