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Epigrafe

RESUMO

Este trabalho, tem como objetivo principal, realizar uma abordagem da prática de
prostituição na cidade de Jataí, a partir de seu processo de territorialização do
espaço, Para isto, as discussões de cunho teórico, se embasaram em autores como:
Rafestin (1993), Gomes (1991) Santos (2005), Pimentel (2012) Guimaraes e
Hamann (2005), Silva (2009). Identificou-se neste trabalho, que a prostituição possui
um caráter econômico, social e espacial, sendo necessário, portanto, que a análise
da temática contemple todos estes aspectos, Desta forma, foi possível concluir que
ela surge a partir de problemas sociais, se apresentando como prática
economicamente viável, que atribui valoração ao espaço de acordo com suas
funções estabelecidas histórica e socialmente. Notou-se ainda que ocorre uma
territorialização do espaço, sempre recriando identidades, que podem se manifestar
o tempo todo como os prostíbulos, ou apenas em alguns períodos do dia, como no
caso das prostitutas que trabalham nas ruas. Assim, em caráter de finalização da
pesquisa este trabalho, considera-se que a prostituição esta completamente inserida
na lógica do mercado capitalista, apropriando se das formas do espaço, e atribuindo
lhe por meio da prática, novas funções.
Palavras chaves: Prostituição – Territórios - Espaço
.

ABSTRACT
This work, have as principal objective to make an approach of prostitution practice in
Jatai city, from it space territorialization process. In this case, the discussions of
theoretical nature underlay in authors such as: Rafestin (1993), Gomes (1991)
Santos (2005), Pimentel (2012) Guimaraes e Hamann(2005), Silva (2009)
It was identified in this study, that the postitution has an economic, social and spatial
character being necessary, therefore, that the analyses of this subject comprehend
all of those aspects. Thereby, it was possible to conclude that it grow from socials
problems, showing itself as a viable economic practical, that assigns validation to the
space, according with the established of historical and social function. It's also seen
occurring an space territorialization, always recreating identities, that can manifest all
time such as in brothel, or just in some day period, like the prostitutes that works in
the street. Thus, ending the search, this work deliberate that the prostitution is
completely inserted in capitalist logical market, appropriating of the spaces forms and
contributing it, through practice and news functions.
Keywords : Prostitution – Territories - Space
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1 INTRODUÇÃO

A atividade de prostituição sempre esteve presente na sociedade, desde as
mais remotas civilizações. Sendo desde então, extremamente discriminada. Na
antiguidade, mulheres que se ocupavam deste ofício não podiam frequentar igrejas
e nem eventos da sociedade.
Atualmente a realidade passou por algumas mudanças, mas a atividade,
ainda é malvista pela sociedade, apesar de já ser considerado, como algo natural, e
até mesmo exercício de liberdade, por muitos. Apesar de no Brasil não haver
regulamentação da prática, observa-se que inúmeros indivíduos, homens e
mulheres, atuam na prostituição, reconhecendo-a como seu emprego, fonte
primordial de sua renda mensal.
Sem a pretensão de apoiar e/ou negar a ideia de prostituição como
emprego, há que se destacar que a mesma, possui em sua organização
características comumente observadas nas relações empregatícias, como a
necessidade de um espaço para que ocorra, constituição de territórios,
concorrências entre os praticantes da atividade dentre outras.
Os motivos que levam um indivíduo a trabalhar com a prostituição são
diversos, mas em geral estudos apontam as dificuldades financeiras vivenciadas
como a principal causa. Entretanto, atualmente já é possível observar que

a

remuneração elevada, aparece como fator relevante para o ingresso na prostituição.
Esta realidade foi identificada no trabalho de Torres, Davim e Costa (1999),
que realizaram uma pesquisa visando identificar os principais motivos para que
jovens adentrassem o mundo da prostituição, segundo os autores, as principais
causas verificadas, são de ordem socioeconômica, sendo importante destacar a falta
de condições financeiras por parte de seus pais, das jovens para o seu próprio
sustento e de seus filhos; o tipo de trabalho com pouca remuneração
(fabrica/doméstica) e a expulsão de suas casas pelos próprios pais.
Na cidade de Jataí (GO), observa-se uma intensa movimentação de
praticantes da atividade, em diferentes pontos da cidade. A mesma se dá, tanto em
casas especializadas para tal, como nas ruas no período noturno. A escolha da
localidade, assim como a permanência ou alocação da mesma, em determinado
espaço, traz em si elementos importantes para realização de uma leitura geográfica.
Compreende-se que existem motivos específicos para que tanto as casas de

10

prostituição, como os pontos adotados pelos profissionais nas ruas, se localizem em
seus determinados endereços.
Desta forma, uma pesquisa sobre a localização destes pontos, poderá
identificar as relações estabelecidas pelo território da prostituição e o entorno urbano
de Jataí. Assim, a proposta deste estudo, está consubstanciada na necessidade de
se identificar os territórios de prostituição e sua interação com as áreas urbanas de
seu entorno.
Para

a

elaboração

da

mesma,

buscou-se

inicialmente

referências

bibliográficas acerca da temática, visando estabelecer diálogos com outros autores
que discutem o assunto. Por meio de pesquisa em campo identificou–se os
estabelecimentos de prostituição, e a localização dos pontos utilizados pelos
praticantes nas ruas. A partir de tal informação, tornou-se possível a espacialização
dos dados, por meio do programa de geoprocessamento ArcGis.
Esta pesquisa possibilitou visualizar a organização e a mobilidade dos
territórios formados pela prática da prostituição, além de permitir elencar possíveis
interesses comerciais, e trocas de serviços que são constituídas entre a atividade
e os estabelecimentos comerciais das proximidades.
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2 PROSTITUIÇÃO: breves reflexões

De acordo com registros históricos, como será brevemente demonstrado na
sequência, por meio do trabalho de Torres (1999), Ceccareli (2008), a prostituição
existe desde as primeiras organizações sociais. Ora arranjada sobre configurações
diferentes, mas tendo sempre como princípio a prestação de favores sexuais, em
troca de recompensas materiais. Vale ressaltar que “ainda que muitos homens se
prostituam, historicamente a prostituição feminina é mais frequente que a
masculina.” (CECCARELLI, 2008 p. 1)
De

acordo

com

a

CONFERÊNCIA

NACIONAL

DOS

BISPOS

DO

BRASIL/CNBB (1976) apud TORRES et al. (1999), a prostituição vem sendo
praticada desde a mais remota antiguidade. Porém a mesma nem sempre foi vista
como é atualmente;

a percepção dessa prática muda enormemente segundo a moral
vigente. A posição social que a prostituta ocupa hoje na sociedade
ocidental é tributária da visão que temos da sexualidade, algo bem
diverso da Antiguidade, em que não havia a noção de pecado ligado
ao sexo. (CECCARELLI, 2008 p. 01)

Ceccareli (2008) nos aponta exemplos da prática de prostituição que
ocorreram na antiguidade, afirmando que em alguns momentos foi ligada

a

divindade, como nas primeiras civilizações da Mesopotâmia e Egito, em que as
mulheres que se dedicavam a pratica sexual, eram consideradas sagradas e
recebiam presentes em troca de seus favores. O autor, cita ainda, o curioso caso da
Grécia, em que as prostitutas, eram vistas como reencarnação de Afrodite, e
possuíam respeito da sociedade, sendo incentivadas até mesmo pelas mães, para
fazer carreira como prostitutas.

Na antiga civilização grega, a prostituição fazia parte da paisagem
cotidiana, era um meio de obtenção de rendimento igual a qualquer
outro e uma prática controlada pelo estado. As prostitutas deviam
pagar altos impostos e vestir-se de forma a serem identificadas como
tal. Entre as várias categorias, havia as hetairas, de grande
relevância social, conhecidas pela inteligência, esperteza na
administração dos bens e competência nas articulações políticas.
(CECCARELLI, 2008 p. 2)

Ceccarelli (2008), salienta ainda que as prostitutas frequentavam livremente
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o universo masculino, participando das atividades reservadas aos homens. Não
sofriam qualquer represália, podendo se formar em escolas, onde aprendiam a arte
do amor, a literatura, a filosofia e a retórica, vindo a ser as mulheres mais instruídas
da Grécia.
Porém, em algumas culturas a prática foi condenada sempre, é o caso do
Judaísmo onde, a “prostituição era severamente punida; a lei mosaica previa
sanções severas aos praticantes, inclusive com pena de morte.” (CECCARELLI,
2008 p. 3)
Guimaraes e Hamann (2005) concordam com Ceccarelli (2008) enfatizando
que a prostituição constitui-se como uma prática milenar. Os autores afirmam que
tradicionalmente, a prostituição tem subvertido o exercício ‘controlado’ da
sexualidade via instituições sociais.
A clandestinidade da prostituição se expandiu universalmente com a reforma
religiosa do século XVI, que apesar de inibir a prática não foi capaz de eliminá-la.
Ao contrário disso, observa-se aumento de sujeitos a adotarem a prostituição como
meio de se sustentar.
A prostituição é interpretada de maneiras diferentes no cenário judicial de
cada país. Sendo legalizada em alguns, em outros não, ou não havendo lei sobre o
assunto.

Nos últimos anos, a grande maioria dos países ocidentais adotou
medidas destinadas a descriminalizar a prostituição. Alguns países
europeus, como Alemanha, Países Baixos, Dinamarca e Noruega
legalizaram a prostituição; em outros, como no Reino Unido, é
tolerada. Em Portugal, a prostituição não é ilegal, desde que não haja
incentivo para essa atividade. Na França, não é legal nem proibida,
embora o proxenetismo1 seja uma infração. Outros países ainda a
penalizam, como a Suécia, onde vender sexo é tão ilegal quanto
comprá-lo. (CECCARELLI, 2008 p. 4)

No Brasil, a prostituição não é ilegal, uma vez que não há lei vigente sobre a
prática. Mas é importante saber que a estímulo público ao ato sexual, o incentivo e o
comércio

do

sexo,

quando

possui

o

proxenetismo

são

consideradas

atividadesdelituosas.

1

Prática de agenciar a prostituição, ganhando comissões a partir do serviço prestado
pela (o) prostituta. A pessoa que a prática é comumente conhecida no Brasil como cafetão.
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O exercício da prática independente da prostituição é legal, portanto, no
Brasil. Contudo, “subterfúgios legais, tais como o atentado ao pudor ou o escândalo
público, têm sido utilizados como álibis para o enquadramento legal do exercício da
prostituição” (GUIMARAES e HAMANN 2005 p.525).
A prostituição, de acordo com Brito (2011),foi reconhecida como ocupação
pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, em 2002, ao se incluir

a categoria

“profissional do sexo” na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Esta decisão
gerou polêmica e discussão.
Para a CBO, é considerada Profissional do Sexo a pessoa que batalha
programas sexuais em locais privados, vias públicas e garimpos; atende e
acompanha clientes homens e mulheres, de orientações sexuais diversas;
administra orçamentos individuais e familiares; promove a organização da categoria;
realiza ações educativas no campo da sexualidade; propagandeia os serviços
prestados, exercendo a atividade seguindo normas e procedimentos que minimizam
as vulnerabilidades da profissão.
Segundo Aquino et al. (2008), cada sociedade tem suas regras. Indivíduos
que não seguem as regras sociais são comumente desrespeitados, e podem até ser
ignorados pelo sistema vigente. Portanto, são inegáveis os preconceitos e estigmas
socialmente constituídos por uma cultura que adotou o modelo da família nuclear
burguesa2 como referência para o padrão sexual.
E é devido a isto que, a prostituição é vista como atividade contrária às
regras sociais, pois a busca pelo prazer irrestrito é o principal motivo da procura pela
sexualidade de forma explícita, em desrespeito aos limites impostos pela sociedade
conservadora.
Aquino et al. (2008), nos atenta ainda que apesar de não ser crime, ainda
existem muitos mecanismos para inibir a prática da prostituição, o que gera exclusão
social dos indivíduos ligados a atividade.
É preciso considerar que a necessidade da legalização da prostituição, não
se dá apenas pela sua participação no que diz respeito as relações econômicas,
mas também como maneira de proteger o praticante da atividade, que está
comumente vulnerável a violência das cidades. característico de intensidade emocional e de
2

A família burguesa caracteriza-se por ligar o ato sexual a ideia de sagrado característico de intensidade
emocional e de privacidade. Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXwgAL/contextualizandofamilia
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privacidade.

A partir da explanação apresentada é possível identificar que a prostituição
demanda reflexões de diversas óticas, uma vez que esta atividade, carece ser
refletida através

de estudiosos que consigam analisá-la considerando a atual

configuração da sociedade.
Desta forma, propõe-se nesta pesquisa pensar a prostituição a partir da sua
apropriação

do

espaço,

e

consequentemente

territorialização

do

mesmo,

identificando como a mesma se organiza espacialmente e os fatores que a levam a
permanecer ou estabelecer novos territórios.
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3 ESPAÇO E TERRITÓRIO

Compreender as relações que se instituem no espaço exige compreender a
priori o palco destas relações, logo, a investigação dopróprio espaço se torna
essencial. Para Santos (2005), todos os lugares foram atingidos de maneira direta
ou indireta pelas relações produtivas. O estudo do mesmo exige apreender as
relações sociais, uma vez que estas ditarão os efeitos dos processos.
De acordo com Gomes (1991), o ponto de partida para qualquer
entendimento do que se conceitua espaço geográfico, deve ser a compreensão do
que se conceitua “realidade objetiva” atinente ao mundo da natureza e da
sociedade. O auto rafirma que como realidade objetiva,

o espaço deve ser entendido no sentido geral, isto é, da natureza
que existe objetivamente desde que o mundo é mundo e da
sociedade como realidade também objetiva, que independente da
consciência do homem, e fruto do processo histórico que a confirma
como real e evolutiva. (GOMES, 1991 p. 99)

Gomes assegura ainda a interdependência do espaço e da sociedade,
afirmando que ambas possuem simultaneamente autonomia e dependência
recíproca, gerando portanto, uma interação mútua, que (re)constrói ambos
permanentemente.
Santos (2005), realiza a leitura de um espaço a partir da ação da sociedade.
Evidenciando sua percepção, ao afirmá-lo como resultado da produção social. Por
meio desta visão o espaço se constituiu mediante seu contexto. Pensar o espaço
sobre essa lógica, gera a necessidade de considerar que o mesmo está sempre
associado ao tempo.
Apesar de sua abordagem inteiramente social, compreende-se por meio da
leitura de Santos (2005), que há uma natureza fora do homem, a qual existe em si, e
possui uma dinâmica que não é passível de total controle pelo homem. Porém, a
evolução das relações sociais, permite novos arranjos desta, sendo que ela se torna
codificada através da ação humana, passando a servir as relações produtivas do
capital.
Santos(2005), propõem que o espaço seja definido como um conjunto
indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. O autor sugere ainda
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que o conteúdo geográfico do cotidiano, também se inclui entre conceitos
constitutivos e operacionais, próprios à realidade do espaço geográfico.
“O espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do seu uso, é
um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a sociedade,
em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria, isto é, cada fração da
paisagem” (SANTOS 2005 p. 67).
Santos (2005) define o espaço como um composto de “formas conteúdo”, ou
seja, formas que só existem em relação aos usos e significados que têm nelas sua
mesma condição de existência. Entende-se que análise do espaço, como proposto
por Santos (2005) deve assumir uma concepção de espaço que contemple
simultaneamente a forma (material) e o conteúdo (social).
Assim de acordo com suas preposições, deve ser analisado em caráter de
totalidade, através de sua forma, estrutura, função e processo, pois, estes
relacionados entre si, constroem uma base teórica metodológica, que segundo
Santos (1997) permite compreender o espaço em sua totalidade.
Assim é essencial que a atividade de prostituição seja analisada sobre esta
ótica. Por isso, propõe se a identificação dos espaços ocupados pela atividade, e
suas funções no cenário das cidades.
A compreensão Santos (2005) acerca do espaço, reafirma a importância
desta pesquisa, ao se dispor averiguar a prostituição, por meio de uma análise,
espacial e de seu processo de apropriação pelas relações de poder.

Visando

identificar quais os fatores são atribuídos ao espaço pelos profissionais do sexo,
percebendo o material acumulado das ações humanas através do tempo, ao mesmo
passo em que, verifica-se a dialética do dinamismo e funcionalidade atribuída ao
espaço no cenário atual, pela prostituição.
Santos (2005), afirma a existência de um espaço concreto, construído pela
mediação do trabalho com a técnica. Afirmando a inexistência de um espaço que
não esteja ligado a produção, e vice-versa. Por meio desta frase o autor enfatiza o
papel do homem na construção do espaço, considerando que este espaço
indivisível, adota um novo comportamento a medida que o homem o apropria.
Assim, questionar o papel o território formado pela prostituição, é importante para
que se compreenda esta atividade de maneira totalizada.
Pensar o espaço, conduzirá ao entendimento de que o mesmo é elemento
propenso para existência de outros elementos, assim, este é a priori. “O espaço
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urbano é o âmbito das contradições, e é nele que os diversos lugares são
representados e transmitem sua mensagem que constrói esse espaço.” ( SILVA
2009 p.29) E é a partir dele que se constitui a espacialidade e os territórios.
Vale ressaltar que a discussão sobre territórios, exige a compreensão da
categoria espaço, pois, ambos se concretizam numa relação de unidade, em que um
não pode existir sem o outro. Sendo que
O espaço se torna um território desde que seja tomado por uma
relação social de comunicação, onde seus atores (prostitutas, michês
ou travestis, bem como eventuais clientes) se concentram e
vivenciam-no em um determinado período de tempo. Isso porque a
territorialidade reflete a multidimensionalidade do vivido territorial
pelos membros de uma coletividade. (Ribeiro e Mattos 1996, p. 1996).
O conceito de território é amplamente discutido na Geografia, e foi introduzido
nas ciências humanas por Ratzel, que apontou-o como necessário para a evolução
dos seres. Dentre os autores que trouxeram contribuições à temática está Raffestin
que considerou que o poder era a base para a compreensão do território como uma
relação do homem com espaço. Para Raffestin (1993)
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território.
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa)
em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou
abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator
"territorializa" o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 50)

O autor considera que

O território (...) é um espaço onde se projetou um trabalho, seja
energia e informação, e que, por consequência, revela relações
marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a
prisão que os homens constroem para si (RAFFESTIN, 1993)

A territorialização de um espaço pressupõe a ação humana sobre o mesmo,
como nos fala Ribeiro e Mattos (1996) ao assegurarem que a demarcação das
fronteiras invisíveis nos espaços públicos acontece de forma simbólica, combinando
uma direção no espaço e a legitimação de sua posse por um grupo, de maneira a
apropriá-lo para a manutenção de alguma relação. Porém estas ações trazem em si
interesses das classes que as assumem, podendo territorializar um espaço pela sua
localização geográfica, por estar inserida em região de serviços etc.
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Pimentel (2012) afirma que a construção de um território é de vital
importância para que um determinado grupo possa exercer um controle, de modo a
permitir a manutenção da atividade e instaurar o exercício do poder e coesão
interna, como forma de manter a ordem, e permitir que a atividade continue a se
reproduzir,
Dadas as colocações, entende-se que análise do espaço inevitavelmente
conduzirá a análise dos territórios. Esta realidade se aplica tanto ao espaço rural
quanto ao urbano.

Lima et al. (2010), salienta que o espaço urbano apresenta

algumas características que possibilitam realizar uma leitura do mesmo sob diversos
olhares.
Ao apresentar as diversas formas de olhar para o espaço urbano, Lima et al
(2010) afirma que a relação estabelecida entre as pessoas e o espaço, permitem a
construção do território. O autor frisa que várias camadas da sociedade podem criar
moldar e caracterizar um território, desde grupos bem quistos e com influência na
sociedade até grupos que não recebem a mesma atenção e respeito e são
marginalizados pela sociedade.
A colocação de Lima et al. (2010), se enquadra no caso da prostituição, que
sendo considerada atividade imoral, praticada por indivíduos sem valores, e
portanto, excluídos estabelece relações com o espaço, agindo sobre o mesmo e
territorializando-o.
Segundo Pimentel (2012), a prática da prostituição não diferente de outras
atividades, precisa de um espaço para que sua atividade seja desenvolvida.
Os territórios da prostituição são bastante “flutuantes” ou “móveis”.
Os limites tendem a ser instáveis, com as áreas de influência
deslizando sobre o espaço concreto das ruas, becos e praças. A
criação de identidade territorial pode ser tanto funcional, quanto
afetiva. O que não significa, em absoluto, que “pontos” não sejam às
vezes intensamente disputados, podendo a disputa desembocar em
choques entre grupos rivais (PIMENTEL 2012 p. 07).

Com base na leitura de Pimentel (2012), compreende-se que na prostituição,
também é necessário um espaço para o desenvolvimento e manutenção da
atividade, espaço este que tomará para si características próprias tornando-se uma
referência de território de poder e de satisfação.
afirmam que

Ribeiro e Mattos (1886, p.60)
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No caso da prostituição, uma rua, um conjunto de ruas ou um lugar pode ser
um território, durante um certo período de tempo. Isso acontece porque o
indivíduo, ou um determinado grupo de pessoas, ao se apoderar de um local,
formaliza um território. Mas para que este território possa existir como tal é
necessário um esforço constante para sua instalação e manutenção.

Ribeiro e Mattos (1996) salientam os Territórios da Prostituição podem ser
conceituados como a apropriação, durante um certo período de tempo, de uma rua
ou um conjunto de logradouros por um determinado grupo de prostitutas, que
estabelecerão uma rede de relações, com adoção de códigos de fala, expressões,
gestos e passos, que garantem e legitimam essas áreas como territórios.
Destaca-se aqui que é necessário refletir portanto sobre os motivos
principais que

geram a escolha destes espaços, e quais as relações que eles

constituem com o espaço urbano e seu entorno.
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4 CAMINHOS DA PESQUISA
4.1 Caracterização da área de estudo
O recorte espacial do estudo corresponde à área urbana do município de
Jataí(GO), localizado no Sudoeste de Goiás com superfície de 7.174,10km², (Mapa
1).
Mapa1 - Localização do município de Jataí(GO)

Como breve contextualização histórica Silva (2009), esclarece-nos que Jataí
surge na primeira metade do século XIX, tendo sua origem fortemente ligada a
procura de expansão das áreas

a serem utilizadas pela agropecuária. Como

consequência disto, atualmente o município, ocupa lugar relevante na economia do
estado, destacando-se na produção de grãos.
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A chegada da agricultura moderna, a partir da década de 1970, instaurou
grandes transformações espaciais, levando pequenos produtores rurais a migrarem
para as cidades, intensificando o processo de urbanização.
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ocorrido em
2010, apontou que Jataí, possui população igual a 88.006 habitantes.

De acordo

com as estimativas do referido órgão, no ano de 2014, a população sofreu um
aumento para 94.890.
O aumento da população do município, vem sendo observado desde seu
surgimento, tendo sofrido baixa, apenas entre 1950/1960, o que de acordo com Silva
(2009) se deve à emancipação do distrito de Serranópolis, ocorrida em 1958.
Considera-se neste trabalho que as transformações ocorridas em Jataí, na
busca de reproduzir o capital, levaram-na a assumir papel de extrema importância
no contexto do estado de Goiás, exercendo funções e oferecendo serviços de uma
cidade média para sua região.
Vale ressaltar qual a compreensão de cidade média proposta neste estudo,
embasa-se nas proposições de Deus (2003) e Silva (2009). Para Deus (2003),
utilizar os dados demográficos como o principal fator para definir uma cidade média,
é permitir-se correr o risco de desconsiderar cidades com importância significativa na
economia regional e até mesmo nacional.
Desta forma, considera que é necessário realizar uma leitura da função
urbana da cidade, diminuindo valoração quantitativa, e considerando as categorias
qualitativas. Pois, por meio disto, tornara-se possível compreender a nova
organização econômica, que propiciou a existência de cidades com pequeno
quantitativo urbano, porém, com considerável desenvolvimento.
Segundo Silva (2009) Jataí constitui-se em importante centro urbano na
sua região, exercendo influência sobre outros municípios em seu redor. Portanto,
para o referido autor, apesar de Jataí possuir menos de 100 mil habitantes,
sendo,

classificada pelo IBGE como

cidade

pequena,

entende-se que

sua

influência na região permite inseri-la como uma cidade de porte médio no contexto
do estado de Goiás.
Assim, concordando a exposição de Silva (2009) este trabalho compreende
Jataí como uma cidade média, que pauta sua economia basicamente na produção
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agropecuária, e na prestação de serviços para manutenção da mesma, exercendo
grande influencia em sua região.
O município de Jataí possui área urbana de aproximadamente 26km², e
trata-se deste espaço o objeto de análise proposto nesta pesquisa. Com a pretensão
de identificar como o mesmo tem sido apropriado e territorializado pela prostituição;
e quais as possíveis causas para este processo.

4.2 Procedimentos metodológicos
A execução desta pesquisa, compreendeu inicialmente, um levantamento
bibliográfico sobre a temática. Para isto apoiou-se em referenciais que colaborassem
com esclarecimentos e análise, como Santos (2005), Gomes (1991), Pimentel
(2012), Raffestin (1993), Silva (2009), Aquino et al (2008), Lima et al (2010) e outros.
Após, iniciou se levantamento de dados junto da organização não
governamental, Associação Jataíense de Direitos Humanos - Nova Mente, com a
finalidade de identificar por meio de cadastro municipal, a localização dos
estabelecimentos de prostituição. Vale ressaltar que os dados fornecidos
correspondem ao ano de 2014, e dizem respeito apenas aos “pontos” declarados
pelos praticantes da prostituição.
Dando seguimento a análise espacializou-se os dados em mapa, elaborado
no software ArcGis,por meio do qual se tornou possível identificar a posição dos
“pontos” de prostituição em relação a outras atividades desenvolvidas na malha
urbana de Jataí. A última etapa da atividade, corresponde a análise dos dados
levantados no decorrer da pesquisa
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5

TERRITORIALIZAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO: o caso de Jataí

De acordo com os dados repassados Associação Jataiense

de Direitos

Humanos - Nova Mente, as práticas de prostituição em Jataí, ocorrem nos pontos
espacializados no Mapa 2.
Segundo os dados recolhidos, atualmente Jataí possui sete pontos de
prostituição com registros na Associação Jataiense de Direitos Humanos - Nova
Mente, sendo eles:
QUADRO 1 - Pontos de prostituição em Jataí (2014)

Ponto

Tipo de

Endereço

Praticantes

prática
Ponto 1

Ponto
comercial

Rua 14 N°3095 Vila Sofia

Mulheres

Ponto 2

Ruas

Ponto 3

Ponto
comercial

Avenida 31 de maio
N° 154, Travestis
e
Epaminondas
Transexuais
Rua Alagoas com a Dr Flavinho Mulheres
N°98,Praça Professor Maromba,centro

Ponto 4

Rua (pátio BR 364
do posto)

Mulheres

Ponto
Rua w1 com rua w2 n°55 Setor Mulheres
comercial
Epaminondas
Ponto
Rua Silvestre Carvalho Lopes N°316,
Mulheres
Ponto 6
comercial
Bairro Rio Claro
Ponto
Rua Jerônimo Vilela n° 501- Bairro Mulheres
Ponto 7
comercial
Jardim Rio Claro
Fonte: Associação Jataiense de Direitos Humanos - Nova Mente
Organização: Oliveira (2014)
Ponto 5

Ao direcionar um primeiro olhar ao mapa, torna-se possível identificar uma
variável importante, todos os pontos de prostituição estão localizados em pontos que
oferecem acesso direto as rodovias, Como demonstrado no quadro 1, a prática do
comércio/negociação da prostituição em alguns pontos ocorre ao ar livre como é o
caso das prostituas que atuam no Ponto 2 e e no Ponto 4.

MAPA

2-

Espacialização

dos

territórios

de

prostituição

em

Jataí(2014)
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A prostituição que se dá no Ponto 2 , possui muitas características
particulares, que ao desenrolar da pesquisa chamou-nos a atenção. A primeira
delas, refere-se aos seus praticantes, que se restringem a travestis e transexuais,
sendo que neste ponto, não se observa o gênero feminino.
A segunda característica diz respeito à extensão deste ponto, que se inicia
na rotatória do único shopping da cidade, que dá acesso as ruas 001, 002, Miranda
de Carvalho (que permite acesso direto ao centro comercial da cidade), e a avenida
31 de maio, se estendendo por cerca de 1km.A avenida 31 de maio, dá acesso a
ao parque de exposição agropecuário, motéis, hotéis, ao aeroporto, e clube Thermal
reconhecido como um dos principais pontos turísticos da cidade, além de se tornar
mais adiante na BR-158, que liga o município de Jataí,a Caiapônia.
O tráfego de caminhões neste espaço é extramente comum e rotineiro, pois,
o município de Jataí exerce papel de extrema importância no Sudoeste Goiano, por
oferecer serviços ligados a produção agrícola e também para o Brasil devido a sua
localização estratégica. .
Por se tratar de um grande produtor de grãos, tendo, de acordo com
Peixinho (2006), a sojicultura como atividade predominante, Jataí organizou seu
núcleo urbano, a fim de suprir as necessidades da produção no campo. Segundo
este autor , com a expansão da fronteira agrícola para as áreas de Cerrado, a
cidade se tornou o local de infraestrutura que dá suporte à produção agrícola.
Assim sendo, a urbanização de Jataí em relação às pequenas cidades em
seu redor, faz com que exista constantemente um tráfego de caminhões na BR-158,
em busca de transportar grãos para os armazéns da cidade, carregar insumos
agrícolas, peças de maquinários pesados e outros.
Além dos serviços oferecidos, Jataí encontra-se localizado num ponto
estratégico de escoamento de grãos, sendo que de acordo com a Secretaria de
Estado de Gestão e Planejamento (2007) a BR 364 é responsável pelo escoamento
da produção de grãos aos principais portos brasileiros, pois interliga Jataí ao Porto
de São Simão da Hidrovia Tietê-Paraná.
Com isso explica-se a prática da prostituição também no Ponto 3. O mesmo
trata-se de um posto de gasolina, está localizado na BR 364, saída para o município
de Rio Verde, conta com oficina mecânica, escritórios de transportadoras,
restaurante, banheiros para uso de motoristas e pátio para estacionamento e
descanso de motoristas, constituindo-se assim como um ponto de apoio.
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De acordo com a Lei 12.619 que dispõe sobre o exercício da profissão de
motorista e regulando e disciplinando a jornada de trabalho e o tempo de direção do
motorista profissional; e dá outras providências, afirma que o motorista tem
assegurado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, além de intervalo de
repouso diário de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro) horas e descanso
semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
Assim, de acordo com Potenza (2013), os denominados pontos de apoio ao
motorista, são de extrema importância para assegurar o direito do empregado,
porém, é difícil encontrá-los com a qualidade mínima necessária. Desta forma,
quando o motorista descobre algum, este passa a ser amplamente utilizado,
tornando-se, em muitos casos, um ponto certo de parada semanalmente.
Neste contexto o posto Trevo, assume o papel de ponto de apoio, gerando
uma contínua movimentação de caminhoneiros, permitindo que desta forma, as
prostitutas permanecem ali, durante a noite, para atender principalmente a este
público.
A atividade de prostituição nas ruas evidencia o processo de territorialização
que a mesma exerce sobre o espaço, uma vez que o mesmo se torna reconhecido
pela prática, e ainda se mostra como espaço temporalmente apropriado no período
noturno pelas prostitutas, que exercem determinado poder.
Segundo Gomes (2002), as territorialidades são ações estratégicas de
estabelecimento, manutenção e reforço do controle sobre outrem, tornando possível
o uso de um dado terreno, isto é, a construção de um território. Assim, sendo é
possível afirmar que há uma expressão de territorialidade na prostituição em Jataí.
Felisberto (2008), atenta-nos ao fato de que diferentemente do que se pensou
por muito tempo,

o território da prostituição não está situado somente em locais
pobres, e frequentados por pessoas de baixa renda. Muitas
mulheres e homens usam a prostituição como um trabalho com
possibilidades de remuneração que em certas situações pode estar
bem acima da média das profissões liberais legitimadas e tornadas
carreiras. A prestação de serviços sexuais atinge todas as classes
sociais. De um lado para a pobreza, as mulheres são “putas”; do
outro, são acompanhantes, massagistas ou modelos, como pode ser
observado nos anúncios de jornais e outdoors espalhados pela
cidade. (FELISBERTO, 2008, p. 41)
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A organização da prática de prostituição em pontos comerciais basicamente
está ligada aos mesmos fatores citados para a prática nas ruas, uma vez que estes
estabelecimentos se localizam em pontos estratégicos. O Ponto 5, por exemplo,
localiza-se nas proximidades da avenida 31 de Maio, no mesmo setor que o Ponto 1
, usufruindo assim das mesmas condições, porém, neste os serviços são prestados
por mulheres, e o cliente possui quartos disponíveis no próprio estabelecimento,
sendo desnecessário se encaminhar a motéis da proximidade.
O Ponto 3, trata-se de um estabelecimento, que oferece quartos as prostitutas
e seus clientes, estando situado no centro da cidade, em praça conhecida
popularmente como Maromba. Este ponto dá acesso a bares e postos de
combustíveis.

Entende-se que a escolha deste local, para instalação de um

prostíbulo está intimamente ligada às formas de apropriação que se deram
historicamente na região, uma vez que até o ano de 2012, a referida praça era
conhecida como um dos maiores pontos de encontro de usuários de drogas lícitas e
ilícitas.
Porém, a construção de uma delegacia de polícia em frente à mesma, com
inauguração em 04 de janeiro de 2013, coibiu a continuação desta ação. O Ponto 3
continuou funcionando normalmente pois, a prostituição como já esclarecido neste
trabalho, não é uma atividade ilegal.
Esta

realidade

permite-nos

exemplificar

bem

o

conceito

de

(des)

territorialização, pois, evidencia a tomada de poder de um espaço, antes
territorializado principalmente por práticas ilícitas e condenadas socialmente pela
delegacia de polícia, que através de um novo processo de (re) territorialização,
assume o poder e inibe a prática de ações que contrariem suas expectativas.
O Ponto 7, encontra-se localizado no encontro das duas principais entradas
da cidade, daqueles viajantes que seguem sentido à capital do estado. O mesmo, já
se encontra anexado dentro do perímetro urbano da cidade. O local de seu
funcionamento, tradicionalmente tem sido ocupado com atividades do mesmo
seguimento.
Sua localização se mostra estratégica, à medida que se encontra próximo ao
viaduto João Joaquim de Carvalho, sendo extremamente importante para quem
transita na cidade, por oferecer acesso direto ao Centro, através da avenida Goiás, e
ainda favorecer o escoamento da produção, por ser ponto principal de diversas
rotas de acesso as saídas do município, especialmente para as BRs 364, 060 e 158.
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,Assim, o trafego de veículos é constante por fazer ligação a rodoviária da cidade,
posto de combustível, bares, motéis e hotéis, além de se constituir também como
acesso de entrada e saída da cidade. O local funciona como Casa de Shows, onde
existe shows eróticos, bar para consumo de clientes, e quartos para a prática da
prostituição.
A casa da baiana compartilha da mesma realidade do estabelecimento
anteriormente citado, porém, a mesma esta localizada em local menos “privilegiado.”
A mesma encontra-se em setor com menor fluxo de pessoas, e funciona como bar,
oferecendo quartos para as prostitutas, que ali trabalham, e seus clientes .
O Ponto 1 encontra-se localizado, no mesmo setor do 41 ° Batalhão de
Infantaria Motorizado, que recebe anualmente centenas de jovens para cumprir sua
obrigação militar durante um ano, ou em alguns casos para realização de curso de
formação. Além disso, a localização do mesmo está nas proximidades da rodoviária,
bares,

motéis, hotéis .

Vale ressaltar que o mesmo de acordo com os dados

levantados, possui como público alvo os jovens, que ao interarem a maioridade
ingressam no serviço militar por tempo determinado.
Todas as situações de prostituição descritas aqui, demonstram que esta
prática é altamente organizada, à medida que se organiza espacialmente, como
qualquer outro comércio, realizando uma análise de pontos estratégicos, que atuam
como atrativo aos seus clientes, e que também permitem que tais clientes estejam
sempre diante de suas “vitrines”, incitando-os ao consumo.
Tal situação demonstra ainda como um mesmo espaço pode ser
territorializado simultaneamente por grupos diferentes, separados apenas por
horários. Pois, durante o dia a Avenida 31 de maio, nada mais é que uma importante
via de acesso, a empreendimentos importantes para a população de Jataí, como o
shopping, aeroporto, clubes thermais, parque de exposições agropecuárias. Já à
noite sendo (re) apropriada, logo (re) territorializada, a avenida se torna vitrine
sexual, em que os atores são os travestis.
No que diz respeito às casas de prostituição, todas elas apresentam uma
escolha estratégica de localização também, agregando valor à prática, por oferecer
outros tipos de serviços, como bebidas e alimentação a preços altos.

Assim,

evidencia-se, mais uma vez, o caráter organizacional imprimido na prática da
prostituição, que ao ser analisada de perto, demonstra características de um
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empreendimento capitalista comum, em que tem-se o lucro como interesse
primordial
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim deste trabalho, diversas questões podem ser suscitadas, mas é
importante destacar que elas não surgem como resposta final, uma vez que a
prática de prostituição se apresenta como uma atividade dinâmica, que como
elencado no referencial teórico tem se reorganizado ao longo da história para que,
assim, haja possibilidades de sua manutenção.
Enquanto prática social, este trabalho identificou que a prostituição, mesmo
que esteja se expandido por diversos lugares, deixando de ser uma atividade
exclusivamente realizada por mulheres, englobando agora, homens, travestis e
transexuais, ainda é vista como ação condenável. Esta realidade está intimamente
ligada aos valores cristãos imprimidos na sociedade.
O que se entende por meio dos estudos bibliográficos, é que mesmo diante
das transformações que o mundo vem apresentando, a maioria da sociedade crê ser
necessário que estes valores sejam resguardados como forma de manter uma
ordem social, pautada na ética e na moral.
O respeito ao direito de escolha de cada individuo deve ser resguardado,
mas isto, não significa que não devem ser pensadas ações para diminuir esta
prática, uma vez que é sabido dos diversos riscos que os profissionais do sexo,
estão expostos, como a violência e a contaminação por doenças sexualmente
transmissíveis.
No que diz respeito à atividade econômica, foi possível notar que a
prostituição tem se apresentado como possibilidade atrativa a muitos indivíduos, que
por motivos diversos, tem feito de seu corpo uma mercadoria, como qualquer outra
no mundo do capital. Porém, é necessário refletir quais são os verdadeiros fatores
que levam estas pessoas a assumirem a prostituição como seu trabalho de cada dia.
Entende-se que a diminuição desta prática, pode ocorrer concomitantemente
à expansão do acesso a educação e a diminuição das diferenças sociais. Logo, os
órgãos competentes, não devem se ocupar apenas de iniciativas que tentem
proteger a integridade física dos profissionais do sexo, mas também buscar
caminhos para que não haja necessidade dos jovens ingressarem neste mercado.
Outro fator que chama atenção, trata da sistematização e organização da
prostituição enquanto atividade lucrativa, por sua eficiência em escolher lugares
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estratégicos, visando públicos vulneráveis, que certamente possuem interesse na
mercadoria oferecida neste contexto, estando, por isso, dispostos a pagar.
Acerca do objetivo principal, que foi a construção de uma análise geográfica
da prostituição, esta pesquisa identificou que a prostituição se enquadra dentro da
concepção de Santos (2005), acerca do espaço. Averiguou-se que a prostituição
atribui valoração ao espaço de acordo com suas funções estabelecidas histórica e
socialmente. Como no caso das prostitutas que trabalham no Ponto 4, que
percebem a função construída por meio da ação humana no posto de combustíveis,
em que durante a noite atua como ponto de apoio a caminhoneiros, e ao se
apropriar disso (re) constrói a funcionalidade de seu cenário, fazendo do mesmo
espaço uma vitrine de seu produto a ser comercializado.
Como nos apontou Pimentel(2012), os territórios da prostituição não são
estáticos, estes se estenderão sempre por espaços concretos, em que seja possível
encontrar atrativos para a prática, sempre recriando identidades territoriais, que
podem se manifestar o tempo todo como os prostíbulos, ou apenas em alguns
períodos do dia, como no caso das prostitutas que trabalham nas ruas.
Como síntese final deste estudo, considera-se que a prostituição carrega em
si muitas características marcantes, que a coloca completamente inserida na lógica
do mercado do capital, dentre estas destaca-se: sua capacidade de escolher seus
pontos comerciais, e até mesmo a exploração do processo de mais valia daquelas
que trabalham em estabelecimentos fechados. Assim, esta prática é de interesse de
pesquisa para muitas ciências.
Sobre a análise Geográfica, foi possível elencar sua forte representação do
conceito de território, e ainda observar na prática, os apontamentos de Santos
(2005) acerca do espaço. O autor, afirma que ao analisar o espaço, é preciso
considerar suas formas mas também suas funções, para que assim, compreenda-se
como este encontra-se sendo reconstruindo continuamente pela sociedade. Assim,
prostituição em Jataí, se apropria dos lugares apresentados neste trabalho e dá a
eles uma função de ponto de comércio de seus corpos, evidenciando a construção
do processo de territorialização por parte de uma classe.
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