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Resumo
No presente relatório são descritas as atividades e a investigação desenvolvidas
no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Serviço Social inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, realizado na
Instituição Particular de Solidariedade Social ERGUE-TE.
A ERGUE-TE é uma Equipa de Intervenção Social que tem como principal foco
o apoio às pessoas em contexto de prostituição, em especial a mulher. Desta forma, a
instituição apresenta um leque variado de vertentes que está ao dispor da pessoa,
nomeadamente ao nível da saúde, ao nível social e ao nível jurídico.
No que diz respeito às atividades concretizadas durante o estágio, estas incidiram
na colaboração da implementação do plano de intervenção dos utentes, no
encaminhamento e acompanhamento dos utentes para as respostas sociais existentes na
comunidade, na realização de despiste de problemas de inadaptação social, no
estabelecimento de redes de suporte à família e à comunidade, na participação das
reuniões de Equipa, na orientação e participação nas ações de sensibilização/formação
dirigidas aos utentes, na organização de processos dos utentes e elaboração dos registos
de acompanhamento, na participação de reuniões externas com parceiros formais e
informais, na realização de Equipas de rua a locais conotados com a prática da
prostituição e na realização de visitas domiciliárias.
No âmbito da investigação realizada, cujo objetivo principal foi analisar os
percursos de vida de mulheres em contexto de prostituição, as metodologias passaram
pela pesquisa bibliográfica, observação, descrição e pela recolha de dados utilizando
como instrumentos o questionário e a entrevista em profundidade.
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Prostituição; Tráfico de seres humano; Migração Ilegal; Violência de Género.

Mestrado em Serviço Social - Monografia de Estágio

Abstract
This report describes the activities and research carried out within the scope of the
curricular internship for the Master in Social Work at the Faculty of Psychology and
Educational Sciences of the University of Coimbra, held at the Private Institution of
Social Solidarity ERGUE-TE.
ERGUE-TE is a Social Intervention Team whose main focus is to support people
in the context of prostitution, especially women. In this way, the institution has a wide
range of aspects that are available to the person, namely in terms of health, social and
legal levels.
With regard to the activities carried out during the internship, these focused on the
collaboration in the implementation of the users' intervention plan, in the referral and
monitoring of users to the social responses existing in the community, in conducting
screening for problems of social inadequacy, in the establishment support networks for
the family and the community, participation in Team meetings, guidance and
participation in awareness / training actions aimed at users, organization of user processes
and preparation of follow-up records, participation in external meetings with formal and
informal partners, in carrying out street teams to places connected with the practice of
prostitution and in carrying out home visits.
In the scope of the research carried out, whose main objective was to analyze the
life paths of women in the context of prostitution, the methodologies included
bibliographic research, observation, description and data collection using the
questionnaire and in-depth interview as instruments.
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Introdução
A Monografia de Estágio que se apresenta foi realizada no âmbito do estágio
curricular que se insere no plano de estudos do Mestrado em Serviço Social da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (cf. Plano de
Estudos do Mestrado em Serviço Social do ano letivo 2019/2020).
Frequentámos o estágio entre o dia vinte e três de setembro e o dia vinte de
dezembro do ano letivo 2019/2020, com uma periocidade semanal de segunda-feira a
sexta-feira e com a duração de sete horas diárias (manhãs entre as nove horas e as treze
horas e tardes entre as catorze horas e as dezassete horas), no Edifício Azul, n.º136, 3ºZ,
da Avenida Fernão de Magalhães – Coimbra.
O objetivo primordial para a realização deste estágio foi desempenharmos “um
conjunto de atividades consideradas relevantes para o desenvolvimento da formação no
Mestrado em Serviço Social” (cf. Regulamento do Mestrado em Serviço Social do ano
letivo (2019/2020), e assim aproximar-nos da realidade do contexto laboral, de modo a
podermos adquirir determinadas competências profissionais.
No que diz respeito ao local de estágio, importa referir que a ERGUE-TE
constituiu a nossa entidade de estágio. A ERGUE-TE é uma associação que tem um
propósito bem definido na área da promoção da Mulher excluída e explorada. A escolha
em realizar o nosso estágio nesta associação teve por base o facto de se dedicar a uma
população-alvo muito específica, ou seja, por sabermos se tratar de uma população com
características muito próprias, tendo em conta a sua vulnerabilidade e/ou exclusão social.
A nossa intervenção durante o estágio curricular contou com a orientação da Dr.ª
Helena Fernandes, licenciada em Serviço Social. Contudo, importa referir que também a
Dr.ª Marta Neves, licenciada em Psicologia e Diretora Técnica da IPSS, se manteve
bastante presente ao longo destes três meses de estágio. A supervisão académica foi da
responsabilidade da Professora Doutora Jacqueline Marques.
Relativamente ao estudo desenvolvido, este incidiu na análise dos percursos de
vida das mulheres em contexto de prostituição, a fim de poder compreender os
motivos/necessidades que as levaram ao início e manutenção da atividade. Para
conseguirmos concretizar a investigação utilizámos uma metodologia mista (quantitativa
e qualitativa), uma vez que usámos como instrumentos o questionário – para recolha de
dados como a data de nascimento, a nacionalidade, as habilitações literárias, o estado
-1-
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civil, a composição do agregado familiar e o tipo de habitação – e a entrevista – com
questões sobre os seus percursos de vida.
A população sobre a qual reincidiu o nosso estudo foi, portanto, as mulheres
acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social que estão em contexto de prostituição
ou que já deixaram a prática desta atividade, mas que continuam a usufruir dos serviços
da Equipa até conseguirem uma autonomia plena.
O presente relatório encontra-se dividido em três partes gerais, de forma a dar uma
melhor perceção sobre todo o trabalho desenvolvido neste semestre.
A primeira parte – Estágio na Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE – destinase à caracterização da entidade e às diversas atividades desenvolvidas ao longo do estágio,
nomeadamente o atendimento e acompanhamento social, a deslocação ao local onde a
pessoa exerce a prostituição, o fornecimento de material de informação e prevenção de
infeções sexualmente transmissíveis (IST´s), entre outras.
Na segunda parte – Enquadramento teórico – damos a conhecer contextualização
da problemática, com uma breve nota introdutória, a fim de podermos esclarecer e
compreender a evolução de determinadas conceções essenciais, particularmente a
prostituição, o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, a migração ilegal
e a violência de género. Nesta parte começamos por abordar o conceito de prostituição,
bem como as várias leis que Portugal veio a publicar até à situação atual. Posteriormente
referimo-nos à migração ilegal e ao tráfico de seres humanos para fins de exploração
sexual, com o intuito de darmos a conhecer melhor esta realidade. E finalmente iremos
trazer questões atuais relativas à violência de género, uma vez que ainda estamos longe
de alcançar a igualdade de género.
A última parte – Percursos de vida de mulheres em contexto de prostituição – está
estruturada pelos seguintes tópicos: tema, objeto, problemática, objetivos e
fundamentação, população-alvo, metodologias, modelo de análise e resultados. Nesta,
assim, damos a conhecer o nosso projeto, que recaiu no estudo dos percursos de vida de
mulheres em contexto de prostituição, a fim de podermos compreender os
motivos/necessidades que levaram estas mulheres ao início e manutenção desta atividade.
Por fim, nas Considerações Finais, produzimos uma breve avaliação crítica sobre
todo o trabalho desenvolvido, abordando o impacto do mesmo tanto a nível pessoal como
a nível profissional e enquanto futuros técnicos superiores em Ciências Sociais.
-2-
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Sintetizando, com a monografia que se apresenta ilustramos todo o trabalho
desenvolvido ao longo destes três meses de estágio e que recaiu primordialmente na
intervenção junto de mulheres em contexto de prostituição, alguma da qual proveniente
de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, levando-as, por isso, à
condição de imigrantes ilegais.
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Parte I – Estágio na Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE
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Caracterização da Instituição
Como já foi mencionado, o Estágio Curricular foi realizado na Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE. Neste primeiro momento, será realizada então uma
caracterização da instituição, para que desta forma se possa perceber todo o trabalho
desenvolvido neste contexto.
A Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE nasceu “da inspiração de uma
Mulher, perante uma realidade emergente no séc. XIX, movida por um forte apelo de
Deus presente na Eucaristia” (Cf. Página web da ERGUE-TE), e que a levou a entregar
“a sua vida à causa da Mulher explorada” (Cf. Página web da ERGUE-TE, 2014),
fundando assim uma Obra.
A Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE é uma das respostas sociais da
Fundação Madre Sacramento, pertencente às Irmãs Adoradores, uma Congregação
Religiosa internacional, que consta com cerca de 1100 irmãs, presentes em 23 países
distribuídos pelos continentes da Europa, Améria, Ásia e África (Cf. Página web da
ERGUE-TE, 2014). Importa ainda salientar que o Projeto, com estatuto legal de
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), iniciou-se em Espanha com a sua
fundadora Santa Maria Micaela Desmasières.
As Irmãs Adoradoras chegaram a Portugal no ano de 1936 e atualmente estão
presentes em 3 comunidades portuguesas, nomeadamente Lisboa, Coimbra e Braga (Cf.
Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018). Desta forma, as Irmãs têm sido
ativas, colaborando em dois projetos sociais pertencentes à Fundação Madre Sacramento,
designadamente o Lar Jorbalán, em Lisboa e a Equipa de Intervenção Social ERGUETE, em Coimbra desde novembro de 2009 (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do
ano de 2018).
No que concerne ao local físico onde podemos encontrar esta entidade, este situase na Avenida Fernão Magalhães, n.º136, 3ºZ – Edifício Azul, em Coimbra.
É aqui que os utentes poderão encontrar ao seu dispor diversos serviços,
particularmente ao nível da saúde, ao nível social, ao nível psicológico e ao nível jurídico.
O acompanhamento prestado tem um caracter regular, se assim for desejo dos utentes.
Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE rege-se por manter assegurados os
direitos de cada ser humano e, para tal, implementa valores como a igualdade, a
integralidade, a dignidade, a individualidade e a autonomia. Assim, esta instituição
-5-
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engloba serviços como a entrega de material de informação e prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis; o encaminhamento para o Serviço Nacional de Saúde
(SNS); o acompanhamento Social, Jurídico e Psicológico; o apoio na procura ativa de
emprego e formação; a integração laboral na Estrutura de Emprego Protegido (EEP);
“giros”, com uma unidade móvel adaptada para os a locais conotados com a prática da
prostituição: ruas, estradas, matas, pensões, apartamentos e bares/casas de alterne; e,
ainda, ações de sensibilização na comunidade sobre violência de gênero, exploração
sexual e direitos humanos e ainda realiza atividades de sensibilização na comunidade (Cf.
Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Desta forma, e para que se possa disponibilizar todos estes serviços, é fundamental
uma equipa transdisciplinar. Neste âmbito, o quadro pessoal inclui profissionais com
formação nas áreas sociais e humanas, e especializada na luta contra a exploração sexual,
o que permite uma visão holística, com diferentes perspetivas sobre as problemáticas em
questão. Sendo, então, a equipa técnica constituída por uma educadora (com funções de
direção técnica), uma psicóloga, uma assistente social, uma advogada e uma supervisora
clínica. Por sua vez, a equipa alargada engloba mais que a equipa técnica, abarcando ainda
a comunidade das Irmãs Adoradoras de Coimbra, um contabilista, um técnico de
informática, uma auxiliar de limpeza, uma costureira e um grupo de colaboradores em
regime de voluntariado - devidamente formado e motivado (Cf. Anexo 1 – “Esquema
global dos recursos humanos”) (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de
2018).
No que diz respeito aos objetivos principais da instituição, estes prendem-se com
a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas em contexto de prostituição e
dos seus agregados familiares e com a promoção da mudança de mentalidade e de
comportamentos a nível social, contribuindo para a sensibilização em diversos âmbitos
(Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Assim, e para garantir o pleno funcionamento da entidade, esta rege-se por uma
missão, visão e valores bem definidos. Relativamente à missão, esta visa a promoção da
dignificação, do empowerment e da cidadania, pela inserção social e laboral da pessoa –
em especial a mulher – em contexto de prostituição. Por sua vez, a visão da IPSS referese ao facto de ser uma referência no país ao nível da intervenção e da construção de
projetos de vida alternativos à prática da prostituição, englobando as pessoas (na
disponibilização de intervenções humanizadoras e de qualidade), os colaboradores (sendo
-6-
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parte de uma Equipa onde as pessoas são inspiradas de modo a poderem dar o seu melhor),
os parceiros (incentivando à formação de uma rede solidária de parcerias com vista a um
crescimento sustentável) e as comunidades (a fim de sensibilizar para as causas de
natureza social da prostituição e para uma participação ativa da comunidade na sua
resolução). Por último, a ERGUE-TE implementa como valores os seguintes princípios:
acolher a pessoa e comprometendo-se no seu processo de mudança, onde a utente é a
protagonista da sua própria história; garantir a confidencialidade, criando relações de
proximidade, dotadas de empatia; defender os direitos humanos presentes na Declaração
Universal; adotar critérios de gestão e intervenção técnica de qualidade e rigor; promover
o empreendedorismo com o intuito de possibilitar a inclusão pela igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres; e desenvolver estratégias e ações que contribuam
para o empowerment, a fim de poder oferecer autonomia e o exercício pleno da cidadania
(Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
De modo a conseguir atingir todas estas metas, com excelência, a instituição
regula a sua intervenção social com uma abordagem “Centrada na Pessoa”, de Carls
Rogers, com uma intervenção sistémica e colaborativa com base no modelo integrado de
Baker, Dalla e Williansson e apoiando-se na Pedagogia Adoradora de Santa Maria
Micaela1 (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Neste contexto, a intervenção acontece no distrito de Coimbra e tem como
população-alvo as pessoas que se prostituem, especialmente as mulheres, e exercem esta
prática nas ruas, nas estradas, em matas, em pensões, em apartamentos e em bares/casas
de alterne, conotados com a prática da prostituição, bem como os seus companheiros/as
e filhos/as, ou outros elementos do agregado familiar, e ainda as mulheres em situação de
vulnerabilidade ou exclusão social (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de
2018).

“A Pedagogia Adoradora apresenta o saber e a experiência pedagógica da Congregação das Adoradoras
através de um conjunto de princípios, práticas e dos seus testemunhos. A partir de uma aproximação à sua
fundadora (Santa Maria Micaela) e ao carisma da Congregação, estabelecem-se os elementos que dão
sentido à sua ação educativa: o amor, a libertação e o encontro. Estes três valores seguem-se inspirando
e nutrindo a prática pedagógica nos diferentes projetos. A pedagogia Adoradora é uma experiência de amor
pelo acolhimento e reconhecimento; uma experiência de libertação, concebida pela autonomia e
autorrealização; e uma experiência de encontro, que se rege pela proximidade, compromisso e
generosidade” (Casares, 2017).
1
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Resumindo, cabe à Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE as seguintes
atividades (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018):
1. Sinalizar e encaminhar alegadas situações de tráfico de pessoas para fins
de exploração sexual;
2. Promover a aproximação a estruturas sócio-sanitárias e de saúde;
3. Promover a integração sócio-laboral através de encaminhamento para
emprego e/ou formação;
4. Celebrar datas importante para a vida das pessoas e para a comunidade;
5. Promover a inclusão social através da participação em atividades/eventos
lúdicos e culturais;
6. Implementar ações e sessões de sensibilização à comunidade e a técnicos
especializados em áreas estratégicas, na temática da igualdade de género,
violência de género, defesa e garantia dos direitos da mulher, Tráfico de
Seres Humanos (TSH) para fins de exploração sexual e prostituição.
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Atividades desenvolvidas ao longo do Estágio
Tal como foi referido na Introdução, neste tópico, iremos descrever as atividades
desenvolvidas durante o período em que decorreu o estágio curricular, que incidiram,
maioritariamente, no âmbito da área social, e que tiveram lugar na instituição que nos
acolheu.

De começo, o nosso estágio teve como ponto de partida a leitura bibliográfica de
documentos que a entidade disponibilizou, especialmente relacionados com as temáticas
da prostituição, violência de género, imigração ilegal e tráfico de seres humanos para fins
de exploração sexual. Além disso, tivemos ainda a oportunidade de ler sobre o
funcionamento e dinâmicas da instituição, de modo a nos podermos integrar melhor na
Equipa de Intervenção Social, bem como a analisar a investigação que a ERGUE-TE tem
desenvolvido em parceria com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).
Desta forma, a ERGUE-TE tem a seguinte gama de serviços especializados,
concertados e gratuitos, direcionados para as necessidades da nossa população-alvo (Cf.
Página web da ERGUE-TE, 2014):
•

A deslocação ao local onde a pessoa exerce a prostituição;

•

O atendimento e acompanhamento social;

•

A intervenção em situação de crise e acompanhamento psicológico;

•

O encaminhamento para o Serviço Nacional de Saúde (SNS);

•

O fornecimento de material de informação e prevenção de IST;

•

O encaminhamento para o teste de rastreio de VIH;

•

O aconselhamento jurídico;

•

A formação sócio-laboral;

•

A orientação e inserção laboral;

•

A sensibilização da sociedade civil para questões de violência de género e
exploração sexual.
De entre os serviços apresentados, tivemos o privilégio de poder trabalhar em quase

todos eles, excluindo apenas o acompanhamento psicológico e o aconselhamento jurídico.
Assim, e com o intuito de uma maior aproximação ao meio podemos usar
estratégias como o envio de mensagens (SMS’s) e as deslocações aos locais conotados
com a prática da prostituição (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
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No que se refere ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS), podemos constatar que a
Equipa retira diariamente das páginas dos Classificados dos jornais regionais de Coimbra
– Diário de Coimbra e Diário As Beiras -, os contactos telefónicos diretamente
relacionados com esta prática, a fim de enviar um SMS dando a conhecer a Equipa e os
seus serviços. Para tal, a Equipa tem um SMS standard (Cf. Relatório de atividades da
ERGUE-TE do ano de 2018):
“Somos uma Equipa que acompanha pessoas em contexto de prostituição.
Proporcionamos acompanhamento social, psicológico, jurídico, de saúde e
distribuímos preservativos gratuitamente. Estamos na Av. Fernão de Magalhães, Nº
136, 3º Z, Coimbra. Telef.: 917099202/ 927108274/ 239820090. Também podemos
ir ao seu encontro! Eq. ERGUE-TE.”

É de salientar que predominam os anúncios relativos a pessoas do sexo feminino,
seguindo-se um número considerável de anúncios de pessoas transgénero2, com um
número mais reduzido, mas ainda assim significativo, temos os anúncios de pessoas do
sexo masculino, e por fim, em menor número temos os anúncios que referem o casal.
Neste âmbito, podemos ainda verificar que Coimbra é o local com mais anúncios nos
jornais regionais, prosseguindo-se logo a Figueira da Foz e por último a região de
Cantanhede (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Por sua vez, no que concerne às deslocações aos locais conotados com a prática
da prostituição que a Equipa designa por “giros”, esta possui uma unidade móvel para
poder se deslocar livremente. Em cada giro está sempre presente um elemento da Equipa
Técnica que se faz acompanhar por um ou dois voluntários (dependendo das
características dos giros), devidamente formados e identificados com os valores da
resposta social. Importa referir que durante estes giros, é entregue a cada pessoa um
pequeno lanche gratuito (doado pelas Irmãs Adoradoras, ou pela Pastelaria Tamoeiro e
ou pelas voluntárias) e um kit de prevenção de IST’s que é cedido pela Direção Geral de
Saúde (DGS), com preservativos, gel lubrificante e folhetos informativos sobre saúde
sexual e reprodutiva, bem como cuidados de saúde primária, e folhetos de divulgação dos
serviços disponibilizados pela instituição (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do
ano de 2018).

“Denominamos as pessoas não-cisgénero, as que não se identificam com o género que lhes foi
determinada, como transgénero, ou trans” (Jesus, 2012).
2
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Assim, e segundo o mesmo Relatório de atividades (2018), foram realizados giros
nas ruas da baixinha de Coimbra, na Estrada Nacional 109 Mira – Figueira da Foz –
Pombal, Na Estrada Nacional IC2 Luso – Curia – Murtede – Adémia – Pombal e Ic3
Condeixa – Penela, a pensões na baixinha de Coimbra, a bares de alterne em Coimbra, da
Estrada Nacional (zona de Pombal), da Figueira da Foz e apartamentos conotados com a
prática da prostituição (quando solicitado pelas pessoas), em toda a região de Coimbra.
Durante o estágio foi possível realizar um giro.
Neste âmbito, a Equipa tem na sua génese a Intervenção Social, de modo a que
disponibiliza o atendimento e acompanhamento social aos utentes que assim o desejam.
Para sua operacionalização, a ERGUE-TE elabora Planos de Acompanhamento (PA)
através da definição de níveis de acompanhamento. O objetivo é propor a cada utente
com processo individual um acompanhamento mais estruturado, efetivo e sistematizado,
com objetivos definidos de acordo com as suas necessidades em específico e com a
missão da ERGUE-TE. A fim da sua concretização, o PA é proposto pela Equipa, num
atendimento efetuado em gabinete, onde é elaborado em conjunto com o utente, num
documento escrito, assinado por ambas as partes e é arquivado no processo individual do
mesmo. No PA consta um diagnóstico da situação um conjunto de objetivos que a Equipa
e o utente se propõe a atingir num período de aproximadamente seis meses. Neste
seguimento, cada objetivo traçado é acompanhado por um conjunto de atividades com o
intuito de atingir esse fim. Importa mencionar que os Planos de Acompanhamento podem
ser de quatro âmbitos: social, psicológicos, jurídico e de saúde, podendo cada utente
juntar mais que um PA de diversos âmbitos (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE
do ano de 2018).
De facto, este acompanhamento prevê-se que seja dinâmico, através de diversos
níveis de envolvimento e por isso, com implicações concretas na vida dos utentes, que se
traduz em 5 níveis de acompanhamento, cada um deles com um objetivo geral bem
definido (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018):
•

Nível 0 – Criar relação e condições para uma rede de suporte social; minimizar os
riscos de saúde: Encontram-se os utentes que não demonstram disponibilidade
nem interesse para um acompanhamento efetivo, sendo que o contacto com a
Equipa se restringe aos locais conotados com a prática da prostituição, e cuja
iniciativa partiu da entidade.
- 11 -
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•

Nível 1 – Consolidar relação de confiança e rede de suporte social, pessoal e
familiar; melhorar as condições de vida e de saúde: Permanecem os utentes com
acompanhamento mais ou menos regular, mas pouco sistematizado. Todavia, já
existe uma relação mais próxima entre utente e Equipa, mas que ainda impede a
delineação de um PA.

•

Nível 2 – Delinear e concretizar um projeto consistente de acompanhamento que
contribua para melhorar as condições de vida: Estão os utentes que solicitam um
acompanhamento mais regular e específico, ou até mesmo a Equipa entende que
há condições para o propor. Existe a criação de PA, em qualquer dos âmbitos, de
acordo com as necessidades do utente, podendo este ter acesso a todos os serviços
prestados pela IPSS, desde que se justifique. É de destacar que só a partir deste
nível é que os utentes poderão ter acesso a apoio com alimentos do Banco
Alimentar Contra a Fome (BACF), bem como o acompanhamento jurídico,
psicológico ou o encaminhamento para o SNS.

•

Nível 3 – Abandonar a prática da prostituição: Pressupõe-se que se encontrem os
utentes que já não se prostituem e que têm condições financeiras e de estrutura
interna para não o fazerem, ou seja, neste sentido a Equipa intervém com a
finalidade de otimizar as competências pessoais, laborais e sociais, para que
possam estruturar e organizar a vida fora do contexto de prostituição.

•

Nível 4 – Conseguir autonomia plena: Deparamo-nos com os utentes que
cumpriram todos os objetivos do Nível anterior, mostrando capacidades de
autonomização. Deste modo, a intervenção da Equipa centra-se na manutenção
dos ganhos, tornando-se mais espaçada e menos intensa, tendo em vista a
autonomia plena.
Importa referir que todos os Planos de Acompanhamento têm uma componente

social, incluindo os PA mais específicos de saúde, psicológico e jurídico (Cf. Relatório
de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
No âmbito do estágio podemos inúmeros PA na componente social e na
componente da saúde, sobressaindo os PA de saúde, dado que a maioria dos utentes que
se desloca a gabinete fá-lo para adquirir material de prevenção de IST´s.
Relativamente aos utentes que procuram a Equipa, estes fazem-no para uma
intervenção mais imediata e ao nível da saúde, uma vez que beneficiam de material de
informação e prevenção de IST´s gratuitos. Contudo, maioritariamente, é a partir da
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intervenção neste âmbito que pode surgir a possibilidade de desenvolvimento de outros
PA, nomeadamente social, psicológico e jurídico (Cf. Relatório de atividades da ERGUETE do ano de 2018).
No que concerne às atividades de âmbito social, a instituição rege-se por uma
intervenção social em rede, de forma a não duplicar respostas e, assim, atuar em
complementaridade com outros serviços existentes (sejam estes públicos ou privados).
Neste seguimento são consideradas atividades como as visitas hospitalares, as visitas
domiciliárias, a intervenção familiar, a procura e encaminhamento para emprego, as
diligências para a habitação, o encaminhamento para entidades sociais, os contactos
telefónicos,

o

BACF,

o

atendimento/aconselhamento,

a

articulação

com

estruturas/entidades, os apoios pontuais e a abertura de processo (Cf. Relatório de
atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Em relação às atividades de âmbito psicológico, a Equipa tem em conta as
consultas de acompanhamento regular e as intervenções em crise. Contudo, é de salientar
que só um processo terapêutico cuidado e, muitas vezes, moroso, permite o
estabelecimento de uma relação de confiança, o acesso e integração da história de vida de
pessoa, e a redefinição e reorganização do ego e das defesas (Cf. Relatório de atividades
da ERGUE-TE do ano de 2018).
No que diz respeito às atividades de âmbito jurídico, é de realçar que questões
deste âmbito são cada vez mais frequentes e referem-se a áreas como o Direito da Família
e Menores, o Trabalho, Fiscal, dos Estrangeiros e Penal. De facto, são consideradas
atividades de acompanhamento jurídico, o encaminhamento/articulação com outras
entidades judiciais ou Órgãos de Polícia Criminal (OPC), as diligências e o
aconselhamento presencial (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Por fim, e no que se refere às atividades de âmbito de saúde, estas são bastantes
diversificadas, incidindo na oferta de apoios variados, designadamente: os apoios com
próteses dentárias, os apoios com análises clínicas e outros exames, vacinas do HPV,
acompanhamento a consultas (quer seja de psiquiatria, de medicina geral e familiar ou de
ginecologia/planeamento familiar), encaminhamento para entidades de saúde, testes de
gravidez, sessões de informação de cuidados de saúde e ainda distribuição de material de
prevenção de IST (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Por outro lado, a Equipa também colabora com o intuito de integração laboral,
tendo em consideração os percursos de vida bastante difíceis dos grupos de pessoas mais
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vulneráveis, e que deixaram marcas profundas e traumas que podem dificultar na
delineação de um futuro com esperanças e dignidade. Uma vez que vivemos num
contexto social tão competitivo e adverso, em 2013 a ERGUE-TE criou o projeto piloto
“Estrutura de Emprego Protegido” (EEP), em parceria com o Centro de Formação
Profissional do Artesanato de Coimbra (CEARTE) e em colaboração com o Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o objetivo principal de “facilitar a
integração laboral dessas pessoas através da formação em contexto de trabalho” (Cf.
Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Desta forma, a EEP caracteriza-se por ser uma plataforma intermédia de inserção
sócio-laboral, para as mulheres em acompanhamento pela Equipa, que apresentem
maiores dificuldades de integração no mercado laboral, mas que acima de tudo
demonstrem motivação para um novo projeto de vida (Cf. Relatório de atividades da
ERGUE-TE do ano de 2018).
Para uma integração plena de cada pessoa na EEP, é desenvolvido um Plano de
Acompanhamento com objetivos e quatro etapas bem definidas, de modo a conseguir
levar a pessoa à integração no mercado laboral normal, reunindo as condições necessárias
de autonomia e para o exercício da cidadania (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE
do ano de 2018):
•

1º Etapa – Integração na EEP;

•

2º Etapa – Construção de uma estrutura psicossocial e emocional estável;

•

3º Etapa – Preparação para a integração no mercado laboral normal ou em
formação profissional;

•

4º Etapa – Integração no mercado laboral.

Durante este período, a Equipa treina com a pessoa competências pessoais e
sociais, bem como hábitos de trabalho, através de formação em contexto de trabalho, de
realização de ateliês de promoção de competências e ainda da concretização de cursos de
formação profissional (Cf. Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
Neste contexto, os ateliês são elaborados para darem à pessoa a oportunidade de
aperfeiçoar algumas competências consideradas cruciais para desenvolver a autonomia e
o exercício da cidadania, destacando-se: o ateliê de gestão financeira, o ateliê de culinária,
o ateliê de comunicação e expressão dramática e o ateliê cultural e recreativo (Cf.
Relatório de atividades da ERGUE-TE do ano de 2018).
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Por último, temos as atividades executadas pela entidade relacionadas com a
inclusão social e com a investigação e sensibilização. A primeira – inclusão social – diz
respeito a atividades que estão ligadas a uma participação ativa de todas as pessoas na
comunidade, convidando os utentes a sentirem-se parte constituinte da comunidade.
Assim, são promovidas ações de caráter cultural realizadas em conjunto (entre utentes e
equipa alargada) e usando os espaços e ofertas culturais, entre as quais: atividades lúdicas
(visitas), comemoração do Dia da Mulher, comemoração do Dia Internacional da Família
com uma caminhada a Fátima, Dia de Santa Maria Micaela: Festa da Vida, Dia
Internacional pela Erradicação da Violência Contra a Mulher e a Festa de Natal. E em
segundo – investigação e sensibilização – podemos encontrar em diferentes momentos,
desde a colaboração com Escolas do Ensino Superior, à participação em Conferências,
até às ações de sensibilização em gabinete ou para a Comunidade em geral.
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Parte II – Enquadramento teórico
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1. Breve nota introdutória
Nesta parte damos conta, primeiramente, do conceito de prostituição, bem como
das várias leis que têm sido implementadas em Portugal até à situação atual, ou seja, a
evolução que tem havido ao longo dos anos.
De seguida, iremos abordar as temáticas da migração ilegal e do tráfico de seres
humanos (TSH) para fins de exploração sexual, com o intuito de darmos a conhecer
melhor esta realidade.
Por fim, iremos incidir sobre as questões relativas à violência de género sobretudo
nas mulheres em contexto de prostituição e, consequentemente a distância a que, em pleno
século XXI, estamos de alcançar a igualdade de género.
É de salientar que todas estas temáticas são essenciais para compreendermos o
mundo da prostituição e, assim, conseguirmos chegar ao ponto fulcral da nossa
investigação: analisar os percursos de vida das mulheres em contexto de prostituição.

2. Prostituição: do conceito às leis de Portugal
Primeiramente, é fundamental aludirmos que a palavra ‘prostituir’ vem do verbo
latino prostiture, que significa expor publicamente, pôr à venda (Grosso, 2009).
O conceito de prostituição e a sua representação social mudaram ao longo da
história, conforme os contextos social, político e moral, como referem as autoras
Gonçalves e Graça (2016). Segundo as mesmas autoras, verificou-se, por isso, momentos
em que a prática da prostituição foi vista como aceitável e tolerável e momentos em que
a atividade foi alvo de punição jurídica e/ou social. Contudo, e na maioria das vezes, esta
prática esteve relacionada com comportamentos desviantes, ou seja, ligada ao crime
(Graça, et al., 2016).
Desta forma, e como refere Ribeiro et al. (2008) (citado in Teixeira et al., 2013),
a prostituição “engloba todos os tipos de práticas sexuais em que os seres humanos, em
troca de recursos, remunerações ou compensações de vária ordem, cedem o seu corpo
para deleite sexual de outrem”.
A prostituição surge também associada a fatores económicos e sociais como a
guerra, a pobreza, o desemprego, o analfabetismo, a emigração forçada, o tráfico humano
e o crime organizado, refletindo-se ainda na desigualdade de poder entre homens e
mulheres e na perceção estereotipada da mulher como objeto sexual (Teixeira, et al.,
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2013). Uma vez que grande parte das pessoas que se prostitui são mulheres (Carvalho,
2013).
No entanto, e no que concerne ao tipo e contextos de trabalho sexual, estes são
variados, nomeadamente: mulheres cisgénero e transgénero e homens cisgénero que
trabalham a partir da rua ou em outros contextos, podendo ainda ser acompanhantes, strip
teasers, alternadeiras, dominadoras/es profissionais, web cam girls/boys, atores e atrizes
de filmes pornográficos ou massagistas eróticos/as (Oliveira, 2018).
Relativamente ao espaço onde ocorre a prática desta atividade, esta pode acontecer
na rua, designada de espaço outdoor, ou em apartamentos, pensões, hotéis, bares de
alterne ou casas de massagens, passando-se a designar por espaço indoor (Carvalho,
2013). Neste sentido, e como indica a mesma autora (2013), a prostituição outdoor é
considerada mais perigosa, porque as pessoas que a praticam ficam mais expostas.
É fundamental termos a noção de que as políticas relativas à prostituição têm
vindo a sofrer várias mudanças ao longo dos anos em Portugal.
Em Portugal, terá sido entre os séculos XII e XIV que começaram a emergir as
proibições específicas às prostitutas e, que culminaram com o regulamentarismo no
século XIX (Oliveira, 2004). Assim, a legislação regulamentarista, que durou entre 1853
e 1962, atribuía às atividades de prostituição e às prostitutas uma inspeção minuciosa,
dado que cada mulher que praticasse esta atividade era obrigada a possuir uma caderneta
individual de identificação e sujeita a exames médicos periódicos (Grosso, 2009). Mais
tarde, e durante a última parte do regime fascista português e os primeiros anos da
democracia, a prostituição foi proibida, sendo que o exercício desta atividade era
interditado e a pena de prisão era aplicadas às infratoras. No ano de 1982 a legislação
voltou a alterar, sendo despenalizada através do Decreto-Lei n.º 400/82 (Oliveira, 2004),
passando o lenocínio3 a ser criminalizado, mantendo-se até aos dias hoje (Grosso, 2009).
No nosso país a prostituição não é, portanto, prevista por nenhuma lei específica
e é tolerada a título individual (Grosso, 2009). Deste modo, e como refere o autor Grosso
(2009), existem várias outras atividades relacionadas com esta prática que são crime em

3

Segundo o Código Penal português, no seu artigo 169º - nº1, o crime de lenocínio é visto como uma
conduta de quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomente, favoreça ou facilite o exercício
por outra pessoa da prostituição. Desta forma, a conduta de quem se dedica à prostituição não é crime, é
apenas considerado crime para quem “explora” a prostituição de outrem.

- 18 -

Mestrado em Serviço Social - Monografia de Estágio

Portugal, nomeadamente o tráfico humano, o proxenetismo e a prostituição em crianças
- Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto4.

3. Migração ilegal e tráfico de seres humanos para fins de
exploração sexual
Devido a todas estas alterações, também os mercados de prostituição sofreram
algumas modificações ao longo das décadas devido essencialmente à presença de
imigrantes, dado que se começou a associar comércio do sexo e tráfico de seres humanos
para fins de exploração sexual. O que levou a uma reconceptualização da luta contra o
tráfico e exploração sexual dos profissionais de sexo migrantes – migração ilegal
(Oliveira, 2018).
Para combater todos estes problemas, desde 2000 que Portugal comprometeu-se
com o Protocolo Internacional de Palermo, no qual está consagrada a Convenção das
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo à prevenção, à
repressão e à punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças.
Sendo ainda de destacar, que foi em 1949 que a Organização Mundial das Nações
Unidas (ONU) usou pela primeira vez o termo de ‘Tráfico de Pessoas’, quando a
Assembleia Geral aprovou a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da
Exploração da Prostituição de Outrem (Melo, 2016).
De facto, é necessário termos a consciência de que a realidade atual revela um
grande número de mulheres vítimas destas redes (Oliveira, 2004). Como nos diz Oliveira
(2004), a procura por melhores condições de vida tem levado milhões de pessoas –
homens e mulheres – a migrar, contudo muitas destas pessoas são apanhadas por redes de
tráfico e, no caso das mulheres, para fins de exploração sexual. E, quando as mulheres
chegam a outros países têm poucas oportunidades para serem inseridas no mercado de
trabalho legal, o que consequentemente vai atraí-las para empregos informais e não
regulados, onde não têm direitos, nem qualquer tipo de proteção (Wijers, 1998, cit.
Oliveira, 2004). Segundo o autor supramencionado, como o seu estatuto é de ilegais,
mesmo sendo agredidas e exploradas, estas mulheres não podem recorrer ao auxílio da

4

Como indica o Código Penal português, no seu artigo 1º, esta cria o sistema de registo de identificação
criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de
menores, estabelecendo medidas de proteção para os mesmos.
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polícia, pois, o mais provável que iria acontecer era serem expulsas para os seus países
de origem.
Para conseguirem um maior controlo sobre estas mulheres, os traficantes
prendem-nas, roubam-lhes os documentos e o dinheiro, insultam-nas, agridem-nas
(psicológica, física, emocional e sexualmente) e obrigam-nas a prostituírem-se (Manita
& Oliveira, 2002, cit. Oliveira, 2004).
Em relação ao crime de tráfico de pessoas, este existe no ordenamento jurídico
português desde 1982, sendo aprovado pelo Decreto – Lei n.º 400/82, de 23 de setembro,
estabelecido pelo artigo 217º, n.º1. O seu objetivo era proteger, não só os interesses
pessoais das vítimas, mas também um conjunto de bens comuns a toda a sociedade.
No que respeita ao tráfico de mulheres para fins de exploração, só surgiram
alterações com a Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, que retirou ao crime de lenocínio o
preceito legal do conceito de atos sexuais de relevo.
Por sua vez, e relativamente ao crime de Introdução Clandestina de Migrantes,
este está consagrado no artigo 183º, da Lei n.º 23/2007, e foi adotada pela ordem jurídica
portuguesa através da designação de Auxílio à Imigração Ilegal (Melo, 2016).
Deste modo, é importante fazer sobressair que auxílio à migração ilegal é diferente
de tráfico de seres humanos, uma vez que no primeiro caso, a relação entre traficante e
traficado termina com a chegada deste último ao país de destino, existindo a contrapartida
de que o imigrante terá de pagar ao traficante pelo serviço de transporte e acolhimento no
país de origem (Melo, 2016). Enquanto que, como nos indica Melo (2016), o TSH
envolve estruturas organizadas bem mais complexas. Outra diferença ainda, e segundo o
mesmo autor, prende-se com o facto de que o TSH não precisa de implicar um caráter
transnacional, e o auxílio à imigração ilegal tem de obrigatoriamente envolver a passagem
por uma fronteira e a entrada ilegal da pessoa noutro país, o que significa que é sempre
transnacional.

4. Violência de género
“As mulheres vivem condicionadas pela sua pertença de género; vivem em torno
de constrangimentos impostos pela sociedade, causa e consequência de uma
ditadura de género que determina formas de ser e de estar a mulheres e a homens.
A violência contra as mulheres é um obstáculo à concretização da igualdade entre
mulheres e homens, porque decorre das relações de força e de poder desiguais
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entre mulheres e homens e conduz a uma discriminação grave contra o sexo
feminino tanto na sociedade como na família; viola os direitos da pessoa humana
e as suas liberdades fundamentais, impedindo de os exercer parcial ou totalmente;
e atenta contra a integridade física, psíquica, financeira e/ou sexual das
mulheres”.

(Plataforma Portuguesa para os direitos das mulheres, 2020)

Como já referimos anteriormente, existe uma enorme desigualdade de poder entre
homens e mulheres e na perceção estereotipada da mulher como objeto sexual (Teixeira,
et al., 2013).
Desta forma, e dado que a maioria das pessoas em contexto de prostituição são
mulheres, estas tornam-se mais vulneráveis devido ao tipo de ambiente onde atuam, como
é o caso da rua, que as deixa mais suscetíveis às agressões arbitrárias da polícia, das
pessoas que passam e dos clientes, sobretudo em relação ao preço e uso de proteção –
preservativo (Moreira & Monteiro, 2012).
No que concerne, então, aos vários riscos que as pessoas que praticam esta
atividade estão recorrentemente expostas, temos predominantemente as agressões tanto
emocionais, como psicológicas, verbais ou físicas, através de abusos sexuais, tráfico de
seres humanos, roubos, insultos, humilhações e ofensas verbais e morais (Moreira &
Monteiro, 2012).
Relativamente ao Código Penal Português, este criminaliza a violência sexual
através dos crimes “contra a liberdade sexual” e “contra a autodeterminação sexual”
(Moreira & Monteiro, 2012).
A nível nacional temos também a Resolução do Conselho de Ministros n.º
102/2013, que aprova o V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência
Doméstica e de Género (2014-2017) (CIG, 2016).
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Parte III – Percursos de vida de mulheres em contexto de
prostituição
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1. Tema e objeto de estudo
A temática desta dissertação passa pela compreensão dos percursos de vida de
mulheres em contexto de prostituição acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE. Desta forma a investigação passou pela análise das suas histórias de vida de
modo a identificar os fatores/contextos que levaram estas mulheres ao início e
manutenção da prostituição, bem como a caracterização sócio demográfica das mesmas.
Na presente investigação pretendemos aprofundar o conhecimento acerca da
realidade social das mulheres em contexto de prostituição acompanhadas pela Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE, tendo como objeto de estudo a análise dos seus percursos
de vida. Neste sentido, pretendemos identificar e compreender os fatores/motivos que
levaram estas mulheres ao início e manutenção da prostituição e, de que forma estarão
disponíveis para o acompanhamento e intervenção realizada pela Equipa.

2. Objetivos e fundamentação
No desenvolvimento deste estudo foi definido como objetivo geral “Analisar os
percursos de vida de mulheres em contexto de prostituição”. Este objetivo pode ser
operacionalizado pelos diferentes objetivos específicos:
1. Caracterizar a amostra a nível sociodemográfico;
2. Identificar e compreender os motivos/fatores que as levaram ao início e
manutenção da atividade da prostituição;
3. Analisar e apreender a perspetiva das mulheres face à sua atividade;
4. Compreender as expetativas das mesmas relativamente ao seu futuro de vida;
5.

Comparar os percursos de vida das mulheres que se encontram em contexto de
prostituição com os percursos de vida das mulheres que já não se encontram em
contexto de prostituição.

3. População-alvo
A população alvo deste estudo foram as mulheres em contexto de prostituição
acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE e que diferenciámos por
dois grandes grupos: por um lado o grupo de mulheres que se encontra em contexto de
prostituição e por outro lado o grupo de mulheres que já não pratica esta atividade. É
ainda de salientar que a amostra foi com base nas mulheres que foram aparecendo em
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gabinete e que aceitaram participar do estudo. Uma vez que se trata de uma população
bastante rotativa e com pouca disponibilidade, não foi possível escolher a amostra de
outra forma.
Tratou-se, assim, de uma amostra por conveniência, que nos permitiu durante um
período de tempo – de oito de novembro a vinte de dezembro de 2019 – selecionar uma
amostra de população acessível. Desta forma, foi possível aceder mais facilmente a uma
população muito volátil, tendo como aspeto negativo (e consequente) a impossibilidade
de fazer afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população.
Assim, do total das mulheres que se dirigiram ao gabinete durante o período acima
mencionado, apenas oito aceitaram participar do estudo, constituindo a nossa amostra.
Salientamos que 4 são mulheres que já estiveram em contexto de prostituição e que as
outras 4 mulheres continuam, até à data da entrevista, na prática desta atividade.

4. Metodologias
Como refere Sousa e Batista, citando Cardona Moitó (2002), “é desejável que a
definição do problema seja o mais específica possível contendo os aspetos essenciais do
estudo, ou seja, fazer referência ao que se estuda (objeto de investigação), com quem se
vai levar a cabo a investigação (sujeitos) e como se estuda o problema (variáveis) ” (Sousa
& Baptista, 2011, p.23). Neste âmbito é essencial definirmos também a metodologia que
iremos utilizar para o desenvolvimento do nosso estudo.
Importa ainda referir que se tratou, portanto, de uma pesquisa, especialmente, do
tipo descritiva (que podemos comprovar através dos gráficos e tabelas elaborados) e
qualitativa, passando, numa fase inicial, por uma pesquisa bibliográfica e documental,
para posterior observação.
Utilizámos, então, uma metodologia mista, ou seja, uma metodologia que combina
o método quantitativo e o método qualitativo.
Assim sendo, numa fase inicial passámos um questionário às mulheres
acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social (Cf. Apêndice 1 – “Guião do
Questionário) com a finalidade de as caracterizar a nível sócio demográfico,
designadamente: data de nascimento, habilitações literárias, composição do agregado
familiar, proveniência (geográfica) e tipo de habitação.
E, numa segunda fase, recorremos à entrevista em profundidade (Cf. Apêndice 2
– “Guião da Entrevista”)., com o intuito de podermos então perceber os fatores e
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condicionantes que levaram as mulheres ao início e manutenção da prostituição, bem
como a compreender as expectativas de cada mulher em relação ao seu futuro.
Relativamente à análise dos instrumentos de recolha de dados, o inquérito foi
analisado através do software/programa Excel, e a entrevista em profundidade através da
análise de conteúdo.
Esta técnica de investigação social, como refere um dos seus criadores, Berelson
(1952, cit. por Krippendorff, 1990, p. 29; cf. Vala, 1986), consiste numa técnica de
pesquisa documental que procura ‘arrumar’ num conjunto de categorias de significado o
‘conteúdo manifesto’ dos mais diversos tipos de comunicações (protocolo de entrevistas
e histórias de vida, documentos de natureza vária, artigos selecionados através do método
de revisão da literatura, imagens, filmes, propaganda e publicidade).
Segundo Berelson (citado por Vala, 1986, p. 103), a análise de conteúdo permite,
portanto, “a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da
comunicação”.
Como nos diz, ainda, Vilelas “(…) a análise de conteúdo constitui um conjunto de
técnicas de interpretação da comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não)
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção
destas mensagens” (Vilelas, 2017, p. 388).
Neste seguimento, a mencionada técnica tem o propósito de ultrapassar noções de
senso comum e interpretações subjetivas, apresentado, por isso, a seguinte função: uma
função heurística que promove o enriquecimento da pesquisa exploratória através do
aumento da descoberta e da definição de hipóteses e a administração de prova, mediante
a realização de um trabalho de verificação de hipóteses sob a forma de questões ou
apresentação de afirmações provisórias (Almeida, 2018).
Sintetizando, a operacionalização da técnica de análise de conteúdo acarreta o
cumprimento de um conjunto de fases predefinidas, de modo a que tenha rigor e
profundidade. Só assim será possível elaborar um estudo, independentemente da sua
natureza (Amado, 2000, p. 54).
Por fim, é fundamental mencionar que devido à proteção de dados, e de modo a
garantir a nossa segurança na recolha de dados e a segurança da mulher entrevistada para
o fornecimento de dados, bem como o seu anonimato, foi elaborado um consentimento
informado (Cf. Apêndice 5 – “Declaração de Consentimento Informado”).
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5. Modelo de Análise
✓ Caracterização da amostra:
•

Idade

•

Nacionalidade

•

Habilitações literárias

•

Estado civil

•

Composição do agregado familiar

•

Tipo de habitação

✓ Percursos de vida e situação atual
✓ Relação com a atividade de prostituição:
•

Razões do início da atividade – questão n.º 1 (Motivos/necessidades que a
levaram a esta atividade?)

•

Relação com a atividade – questões n.º 2 e 3 (Vantagens e desvantagens
de se manter nesta atividade?)

•

Expetativas – questão n.º 4 (Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?)

✓ Mulheres que permanecem na atividade – relação com o fim da atividade de prostituição:
•

Existência de vontade/interesse em deixar a atividade – questão n.º 5 (Alguma
vez pensou em deixar de se prostituir?) e questão n.º 6 (O que seria necessário
para isso acontecer?)

•

Sentimento relativo à atividade – questão n.º 7 (O que sente em relação à sua
atividade?)

•

Obstáculos da atividade – questão n.º 8 (Quais as dificuldades/obstáculos que
tem encontrado?)

✓ Mulheres que deixaram a prostituição – percurso dessa decisão:
•

Como foi o processo de saída – questão n.º 9 (O que mudou na sua vida para
deixar de se prostituir?) e questão n.º 10 (Conseguiu deixar à primeira ou quantas
vezes tentou até ter conseguido?)

•

Dificuldade na saída – questão n.º 11 (O que foi mais difícil para si?), questão n.º
12 (Qual a mudança mais radical que teve de fazer na sua vida?) e questão n.º 14
(Que dificuldades/obstáculos encontrou?)

•

Sentimento do período em que o fez – questão n.º 13 (O que sente em relação ao
período em que se prostituiu?)
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6. Apresentação dos Resultados
Resultados dos Questionários
(Cf. Apêndice 3 – “Questionários preenchidos”)

Gráfico 1 - Idades das Mulheres das Mulheres

Fonte: elaboração própria

Como podemos verificar, das oito mulheres entrevistadas, cinco encontram-se
entre os 50-59 anos (perfazendo a maioria), duas estão entre os 40-49 anos e apenas uma
tem idade igual ou superior a 60 anos. Desta forma, a média das idades foca-se nos 51
anos de idade.
Neste âmbito, ao contrário do que achávamos, a faixa etária das mulheres em
contexto de prostituição ronda os 50 anos, contudo isto não quer dizer que não tenham
começado em idades precoces.
Tendo em conta que 4 dessas mulheres já não se prostituem, mas também não
deixaram esta prática há muito tempo, a fasquia das idades continua elevada.
No que se refere às mulheres de nacionalidade brasileira, a média de idades é de
47 anos, e no que diz respeito às mulheres portuguesas a média é de 53,8 anos. O que
quer dizer que as mulheres portuguesas têm uma média de idades mais elevada, em quase
7 anos.
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Por sua vez, a média das idades das mulheres em contexto de prostituição é de 48
anos, enquanto que a média das idades das mulheres que já deixaram esta prática é de
54,5 anos. Assim, é de realçar que as mulheres que deixaram a prostituição foi há pouco
tempo.
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Gráfico 2 - Nacionalidade das Mulheres

Fonte: elaboração própria

O presente gráfico permite-nos contatar que das oito mulheres entrevistadas, cinco
são de nacionalidade Portuguesa e três de nacionalidade Brasileira.
Desta forma, é um facto que existe um grande número de mulheres portuguesas
em contexto de prostituição, todavia a maioria das mulheres acompanhadas pela Equipa
de Intervenção Social ERGUE-TE são de nacionalidade brasileira.
Importa ainda salientar, que das três mulheres de origem brasileira que podemos
entrevistar, duas mantém na prática desta atividade, sendo que apenas uma já deixou a
prostituição.
Relativamente às cinco mulheres de nacionalidade portuguesa, apenas duas se
mantém na atividade, dado que as outras três já deixaram de praticar.
O que quer dizer que, em relação ao nosso estudo, há mais mulheres portuguesas
que já deixaram de se prostituir (3) do que mulheres brasileiras (1).
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Gráfico 3 - Habilitações literárias das Mulheres

Fonte: elaboração própria

No que concerne ao gráfico que apresentamos relativo às habilitações literárias
das mulheres entrevistadas, podemos notar que metade das mulheres (quatro) possuem
apenas o 1º ciclo (sendo que uma não completou, ficando apenas pelo 2º ano), enquanto
que duas concluíram o 2º ciclo, uma terminou os estudos do 3º ciclo e uma é analfabeta.
Assim, e no que concerne às mulheres de origem portuguesa, uma possui o 9º ano,
outra o 6º ano, uma o 2º ano e ainda uma que é analfabeta. Relativamente às mulheres de
nacionalidade brasileira, uma estudou até ao 6º ano e as outras duas concluíram apenas o
4º ano.
Neste sentido, podemos meramente afirmar que grande parte das mulheres
entrevistadas não prosseguiram os estudos e, consequentemente, têm pouca escolaridade.
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Gráfico 4 - Estado civil das Mulheres

Fonte: elaboração própria

Com a análise deste gráfico, podemos verificar que das oitos mulheres
entrevistadas, cinco mulheres são divorciadas, duas mulheres são casadas (uma está em
união de facto, o que equivale aos mesmo direitos e por isso foi considerada como casada)
e uma é solteira.
Com isto, podemos ainda notar que das cinco mulheres divorciadas, quatro são
portuguesas e uma é brasileira.
Por sua vez, das duas mulheres que casadas, uma é brasileira e a outra portuguesa.
E a única mulher que é solteira é de nacionalidade brasileira.
Relativamente às mulheres em contexto de prostituição, duas são divorciadas
(portuguesas), uma é solteira (brasileira) e uma é casada (brasileira).
Por outro lado, e no que se refere às mulheres que já deixaram esta prática, três
são divorciadas (duas portuguesas e uma brasileira) e uma é casada (portuguesa).
Desta forma, apenas podemos concluir que metade das mulheres que se prostitui
(duas) são divorciadas e que a grande maioria das mulheres que já deixaram este contexto
(três) também são divorciadas.
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Gráfico 5 - Composição do agregado familiar das Mulheres

Fonte: elaboração própria

Como podemos analisar, no presente gráfico deparamo-nos que três mulheres que
compõem no seu agregado 3 elementos, duas mulheres que vivem apenas com um
elemento, duas mulheres que englobam no seu agregado familiar 2 elementos e ainda uma
mulher que mora sozinha, não tendo, portanto, qualquer elemento no seu agregado.
Das mulheres que se mantém na prática da prostituição, três vivem com 3 pessoas
e apenas uma vive sozinha.
Por outro lado, das mulheres que já deixaram a prática desta atividade, duas têm
no seu agregado familiar 2 elementos e duas possuem apenas 1 elemento no seu agregado.
Com estes resultados, é de salientar que apenas uma mulher, das sete entrevistas,
se encontra sem ninguém no seu agregado familiar.
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Gráfico 6 - Tipo de habitação das Mulheres

Fonte: elaboração própria

Por fim, o último gráfico mostra-nos que das oito mulheres entrevistadas, cinco
moram em casas ou apartamentos alugados e três possuem casa própria.
Das quatro mulheres que continuam em contexto de prostituição, meramente uma
(portuguesa) possui casa própria, sendo que as outras três (duas brasileiras e uma
portuguesa) vivem em casas/apartamentos alugadas(os).
No que diz respeito às restantes quatro mulheres que já não se prostituem, duas
(ambas portuguesas) têm casa própria e, as outras duas (uma portuguesa e uma brasileira)
moram em espaços alugados.
Podemos então concluir, que das três mulheres entrevistadas que possuem casa
própria, são todas portuguesas e, duas já deixaram a prática da atividade e uma permanece
no contexto de prostituição.
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Resultados das Entrevistas
(Cf. Apêndice 4 – “Entrevistas realizadas”)
Tabela 1 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 1
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Necessidade”;

1 – Necessidade

Necessidade

2 – “A minha vida melhorou

2 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

um pouquinho”;
3 –“A gente corre muito

vida
3 – Risco de vida e doenças

Perigo de vida

4 – “A minha vida daqui a

4 – Deixar a prática da

Afastamento da

10 anos será longe disso”;

prostituição

prostituição

5 – “Sim, já pensei deixar”;

5 – Deixar a prática da

Afastamento da

prostituição

prostituição

6 – “Ainda falta um

6 – Deixar a prática da

Afastamento da

pouquinho”;

prostituição

prostituição

7 – “Muita discriminação”;

7 – Discriminação

Discriminação

8 – “A gente lida com todo

8 – Vários tipos de pessoas

Pessoas

risco, doenças, essas
coisas”;

o tipo de pessoas, pessoas
boas e más”.
Fonte: Elaboração própria

Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 1 durou 1 minuto e 29 segundos.
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Tabela 2 - Identificação de Categorias da Entrevista 1

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

1

Total
1

Necessidade
Qualidade de

2

1

vida
3

1

Perigo de vida
Afastamento da

4

5, 6

3

prostituição
7

1

Discriminação
8

1

3

8

Pessoas

Total

2

3

Fonte: Elaboração própria

Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -1 / 1 * 100 = -100%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 1 / 1 * 100 = 100%

Perigo de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -1/ 1 * 100 = -100%
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Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 1/1 * 100 = 100%

Discriminação
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -1/ 1 * 100 = -100%

Pessoas
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 100 = 0/ 0 * 100 = 0%

Índice de Orientação Total
X= (2) – (3) / (2) + (2) * 100 = -1 / 4 * 100 = -25%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Perigo de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5 %

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Discriminação
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Pessoas
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 0 / 8 * 100 = 0%
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Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 5 * 100 = -20%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 5 * 100 = 20%

Perigo de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 5 * 100 = -20%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 5 * 100 = 20%

Discriminação
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 5 * 100 = -20%

Pessoas
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 0 / 5 * 100 = 0%

Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (5) * 100 = -20%

Qualidade de Vida
X= (1 * 0) - 0² / (1) * (5) * 100= 20%

Perigo de Vida
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (5) * 100= -20%

Afastamento da Prostituição
X= (1 * 0) - 0² / (1) * (5) * 100= 20%
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Discriminação
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (5) * 100= -20%

Pessoas
X= (0 * 0) - 0² / (0) * (5) * 100= 0%

Tabela 3 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 1
Índices

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Necessidade

-100%

-12,5%

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderad
o (apenas
+ e -)
-20%

Qualidade de
vida
Perigo de
vida
Afastamento
da
prostituição
Discriminaçã
o
Pessoas

100%

12,5%

20%

20%

-100%

-12,5%

-20%

-20%

12,5%

20%

20%

-100%

-12,5%

-20%

-20%

0%

0%

0%

0%

100%

Orientaçã
o Total

-25%

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderad
o

Coeficiente de
Desfavorabilidad
e

-20%

Fonte: Elaboração própria

No que se refere à Entrevista 1, podemos desde já concluir que esta teve uma
orientação total de -25%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período
da sua vida como sendo negativo, trazendo dele poucos benefícios para si.
Desta forma, as categorias Necessidade, Perigo de vida e Discriminação
apresentam um coeficiente de desfavorabilidade de -20%, dado que a entrevistada expõe
que iniciou a prática da prostituição devido a necessidade, assumindo ainda a ocorrência
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de riscos, sobretudo ao nível da saúde (por causa das doenças sexualmente
transmissíveis), e mencionando a discriminação que existe perante a sociedade.
Relativamente às categorias Qualidade de vida e Afastamento da prostituição,
estas apresentam um coeficiente positivo (20%), uma vez que a entrevistada salienta que
a entrada para esta atividade melhorou a sua vida, contudo já pensou em deixar a
prostituição e que falta pouco para a sua concretização.
Por fim, a categoria Pessoas obteve um coeficiente neutro, dado que a entrevistada
nos diz que lida com todo o tipo pessoas, e que é normal que umas são pessoas boas e
outras más, não dando importância para tal facto.
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Tabela 4 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 2
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Falta de trabalho”;

1 – Falta de trabalho

Necessidade

2 – “Vantagens?

2 – Nenhumas

Sem vantagens

3 – Perda da dignidade

Falta de

Nenhumas”;
3 –“Desvantagens? Todas.
Ter que fazer o que fazia e

dignidade

perder a dignidade ”;
4 – “Eu espero que ela

4 – Melhoria da qualidade de vida

melhore. Porque também

Qualidade de
vida

tem sido difícil”;
5 – “A ajuda da ERGUE-TE

5 – Ajuda da Equipa

Ajuda

6 – “A ERGUE-TE meteu-

6 – Deixar a prática da

Afastamento da

me a mão e consegui deixar

prostituição

prostituição

7 – “Deixar não foi difícil,

7 – Deixar a prática da

Afastamento da

deixar foi fácil, porque eu

prostituição

prostituição

8 – “A mudança mais

8 – Deixar a prática da

Afastamento da

radical foi deixar (…) não

prostituição

prostituição

9 – Esquecer o passado

Afastamento da

e das Irmãs”;

à primeira”;

tinha alguém que eu sentia
que tinha um apoio”;

ter que fazer isso”;
9 – “Que é passado. Tento
esquecer”.

prostituição

Fonte: Elaboração própria

Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 2 durou 6 minutos e 56 segundos.
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Tabela 5 - Identificação de Categorias da Entrevista 2

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

Total

1

1

2

1

3

1

Necessidade

Sem vantagens
Falta de
dignidade
Qualidade de

4

1

5

1

vida

Ajuda
Afastamento da

6, 7

9

8

4

4

4

1

9

prostituição

Total
Fonte: Elaboração própria

Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Sem Vantagens
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Falta de Dignidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%
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Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Ajuda
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Afastamento da Prostituição
X= (2) – (1) / (2) + (1) * 100 = 33,33%

Índice de Orientação Total
X= (4) – (4) / (4) + (4) * 100 = 0%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Sem Vantagens
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Falta de Dignidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%

Ajuda
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%

Afastamento da Prostituição
X= (2) – (1) / (2) + (1) * 3 / 9 * 100 = 33,33%
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Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Sem Vantagens
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Falta de Dignidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Ajuda
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Afastamento da Prostituição
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 8 * 100 = 50%

Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (5) * 100 = -20%

Sem Vantagens
X= (2 * 0) - 0² / (2) * (5) * 100= 0%

Falta de Dignidade
X= (0 * 3) - 3² / (3) * (5) * 100= -60%

Qualidade de Vida
X= (4 * 0) - 0² / (4) * (5) * 100= 0%
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Ajuda
X= (7 * 0) - 0² / (7) * (5) * 100= 0%

Afastamento da Prostituição
X= (0 * 0) - 0² / (0) * (5) * 100= 0%
Tabela 6 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 2
Índices

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Necessidade

-100%

Sem
vantagens
Falta de
dignidade
Qualidade
de vida
Ajuda

-100%

-11,11%

-12,5%

0%

-100%

-11,11%

-12,5%

-60%

11,11%

12,5%

0%

100%

11,11%

12,5%

0%

Afastament
o da
prostituição

33,33%

33,33%

50%

0%

100%

Orientaçã Orientaçã
o de cada o de cada
Categoria Categoria
Ponderado Ponderado
(apenas +
e -)
-11,11%
-12,5%

Orientaçã
o Total

0%

Coeficiente de
Desfavorabilidad
e

-20%

Fonte: Elaboração própria

No que diz respeito à Entrevista 2, podemos então concluir que esta teve uma
orientação total de 0%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período da
sua vida como algo que lhe trouxe momentos muito maus, mas também momentos bons
de onde conseguiu retirar coisas positivas.
Desta forma, as categorias Necessidade, Sem vantagens e Falta de dignidade
apresentam um coeficiente de desfavorabilidade de -20%, 0% e -60%, respetivamente,
dado que a entrevistada expõe que iniciou a prática da prostituição devido a falta de
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trabalho, abordando ainda que não encontrou vantagens desse período da sua vida e,
referindo que apenas consegue ver desvantagens, nomeadamente a perda de dignidade.
No que concerne às categorias Qualidade de vida, Ajuda e Afastamento da
prostituição, estas exibem um coeficiente de desfavorabilidade neutro (0%), o que
significa que a entrevistada tem pensamentos positivos quanto à melhoria da sua
qualidade de vida e realça o apoio da ERGUE-TE para conseguir deixar a prostituição à
primeira, afirmando que “não foi difícil deixar, deixar foi fácil (…)” porque sabia que a
Equipa toda do seu lado.
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Tabela 7 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 3
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Deixar uma vida de 30

1 – Começar tudo de novo

Necessidade

2 – “Vantagens nenhumas”;

2 – Nenhumas vantagens

Sem vantagens

3 –“Desvantagens bastantes.

3 – Mudança radical a nível

Mudança

O tornar-me uma pessoa

pessoal

pessoal

4 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

anos de sofrimento para trás
e começar tudo de novo”;

(…) totalmente diferente
daquilo que eu era”;
4 – “Estar com o meu
companheiro numa vida

vida

estável”;
5 – “A ajuda da ERGUE-

5 – Ajuda da Equipa

Ajuda

6 – “Sim, consegui deixar à

6 – Deixar a prática da

Afastamento da

primeira”;

prostituição

prostituição

7 – “O mais difícil para mim

7 – Habituar-se a deixar de viver

Qualidade de

deixar, o eu habituar-me a

com muito dinheiro

vida

8 – Mudança a nível pessoal

Mudança

TE”;

ter muito dinheiro, a
comprar tudo o que eu
queria”;
8 – “Deixar de ser nariz
empinado e ser muito mais

pessoal

simples”;
9 – “Ai… Nojo e outras

9 – Esquecer o passado

vezes que nem quero

Afastamento da
prostituição

pensar, acho que não era
eu”.
Fonte: Elaboração própria
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Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 3 durou 2 minutos e 40 segundos.
Tabela 8 - Identificação de Categorias da Entrevista 3

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

Total

1

1

2

1

8

3

2

4

7

2

Necessidade

Sem vantagens

Mudança pessoal
Qualidade de
vida
5

1

Ajuda
Afastamento da

6

9

4

5

2

prostituição

Total
Fonte: Elaboração própria

Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Sem Vantagem
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%
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Mudança de Pessoal
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 100 = 0%

Qualidade de Vida
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 100 = 0%

Ajuda
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 100 = 0%

Índice de Orientação Total
X= (4) – (5) / (4) + (5) * 100 = -100%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Sem Vantagens
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Mudança Pessoal
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 9 * 100 = 0%

Qualidade de Vida
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 9 * 100 = 0%

Ajuda
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 9 * 100 = 0%
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Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Sem Vantagens
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Mudança Pessoal
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 9 * 100 = 0%

Qualidade de Vida
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 9 * 100 = 0%

Ajuda
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 9 * 100 = 0%

Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (9) * 100 = -11,11%

Sem Vantagens
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (9) * 100= -11,11%

Mudança Pessoal
X= (1 * 1) - 1² / (2) * (9) * 100= 0%

Qualidade de Vida
X= (1 * 1) - 1² / (2) * (9) * 100= 0%
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Ajuda
X= (1 * 0) - 0² / (1) * (9) * 100= 0%

Afastamento da Prostituição
X= (1 * 1) - 1² / (2) * (9) * 100= 0%

Tabela 9 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 3
Índices

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Necessidade

-100%

Sem
vantagens
Mudança
pessoal
Qualidade
de vida
Ajuda

-100%

-11,11%

-11,11%

-11,11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

11,11%

11,11%

0%

Afastament
o da
prostituição

0%

0%

0%

0%

0%

Orientaçã
o Total

Orientaçã Orientaçã
o de cada o de cada
Categoria Categoria
Ponderado Ponderado
(apenas +
e -)
-11,11%
-11,11%

-100%

Coeficiente de
Desfavorabilidad
e

-11,11%

Fonte: Elaboração própria

No que se refere à Entrevista 3, podemos, portanto, concluir que esta teve uma
orientação total de -100%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período
da sua vida como sendo negativo, não trazendo quaisquer benefícios para si.
Desta forma, as categorias Necessidade e Sem vantagens mostram um coeficiente
de desfavorabilidade de -11,11%, dado que a entrevistada expõe que iniciou a prática da
prostituição mais tarde, por ter uma vida cheia de sofrimento, assumindo que a entrada
para este mundo não lhe trouxe nenhumas vantagens.
- 50 -

Mestrado em Serviço Social - Monografia de Estágio

Em relação à categoria Ajuda, que sobressai pela sua positividade, a entrevistada
assume com a sua força de vontade e o apoio da Equipa conseguiu deixar a prática desta
atividade à primeira.
Por último, as categorias Mudança pessoal, Qualidade de vida e Afastamento da
prostituição obtiveram um coeficiente neutro, dado que a entrevistada vê dentro das três
categorias coisas boas e coisas más, o que faz com que o balanço seja neutro. Assim, a
Mudança pessoal, foi referida em dois momentos da sua vida, na entrada para a
prostituição (com uma conotação negativa) e na saída da mesma, sendo que teve de
reaprender a ser como era (com uma conotação positiva). Por sua vez, a Qualidade de
vida também teve um peso negativo porque a entrevistada fala na dificuldade em habituarse a deixar de ter muito dinheiro (a partir do momento em que deixou esta prática) e um
peso positivo, sendo que esta perceciona num futuro próximo estar numa vida estável, ou
seja, com melhoria da qualidade vida. Por fim a categoria Afastamento da prostituição,
também ela assume dois papéis opostos, visto que por um lado a entrevista recordo com
alegria o facto de ter conseguido largar este mundo, bem como tê-lo feito à primeira,
contudo, por outro lado ela sente uma certa repulsa sobre esse período da sua vida.
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Tabela 10 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 4
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Foi o meu marido ser

1 – Falta de rendimento

Necessidade

2 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

malandro e não querer
trabalhar”;
2 – “As vantagens foi
conseguir o que eu não

vida

tinha”;
3 –“As desvantagens, olha é

3 – Vários tipos de pessoas

Pessoas

4 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

ter de aturar todo o tipo de
gente”;
4 – “Sei lá. Eu quero vê-los
é a eles bem” (referindo-se

vida

aos filhos);
5 – “Pensei, mas agora

5 – Falta de ajuda

Ajuda

6 – “Era terminar com o

6 – Ajuda para solucionar os

Ajuda

meu processo em tribunal e

problemas

atualmente (…) não tenho
meios por onde me safar”;

sair das penhoras”;
7 – “Olhe, nem bem nem

7 – Prática da prostituição por

mal, isto é quase como que

obrigação

Necessidade

obrigada”;
8 – “Muitas. (…) A nível de

8 – Dificuldades pessoais

saúde não tenho tido assim
grande coisa. O maior que
me afeta mais é o tribunal e
é os miúdos”.
Fonte: Elaboração própria
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Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 4 durou 4 minutos e 43 segundos.
Tabela 11 - Identificação de Categorias da Entrevista 4

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

Total

1, 8

7

3

Necessidade
Qualidade de

2, 4

2

vida
3

1

Pessoas
5

6

2

4

2

8

Ajuda

Total

2

Fonte: Elaboração própria

Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 100 = -100%

Qualidade de Vida
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 100 = 100%

Pessoas
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%
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Ajuda
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Índice de Orientação Total
X= (2) – (4) / (2) + (4) * 100 = -33,33%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 8 * 100 = -25%

Qualidade de Vida
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 8 * 100 = 25%

Pessoas
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Ajuda
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 1 / 6 * 100 = -16,67%

Qualidade de Vida
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 6 * 100 = 33,33%

Pessoas
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 6 * 100 = -16,67%

Ajuda
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 6 * 100 = -16,67%
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Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 2) - 2² / (2) * (6) * 100 = -33,33%

Qualidade de Vida
X= (2 * 0) - 0² / (2) * (6) * 100= 0%

Pessoas
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (6) * 100= -16,67%

Ajuda
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (6) * 100= -16,67%

Tabela 12 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 4
Índices

Necessidad
e
Qualidade
de vida
Pessoas

-100%

-25%

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderado
(apenas +
e -)
-16,67%

100%

25%

33,33%

0%

-100%

-12,5%

-16,67%

-16,67%

Ajuda

-100%

-12,5%

-16,67%

-16,67%

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Orientaçã
o Total

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderado

Coeficiente de
Desfavorabilidad
e

-33,33%

-33,33%

Fonte: Elaboração própria

No que diz respeito à Entrevista 4, podemos desde já concluir que esta teve uma
orientação de -33,33%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período
da sua vida como sendo negativo, trazendo dele alguns benefícios para si.
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Desta forma, as categorias Necessidade, Pessoas e Ajuda apresentam um
coeficiente de desfavorabilidade de -33,33%, -16,67% e -16,67%, respetivamente. Na
categoria Necessidade a entrevistada remete-nos para a falta de rendimento, como o
motivo que a levou ao início da prostituição, reportando ainda os problemas judiciais que
tem e não se posicionando sobre o seu sentimento relativo ao que faz, afirmando apenas
que “é quase como que obrigada”. A categoria Pessoas é negativa também, por estar
ligada às desvantagens da prática desta atividade, uma vez que tem “de aturar todo o tipo
de gente”. Por fim, a categoria Ajuda, revela a sua conotação negativa pelo facto da
entrevistada assumir que já pensou em deixar de se prostituir, mas que sem apoios é
difícil, e por isso tem de permanecer na prostituição.
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Tabela 13 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 5
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Ah, foi a necessidade

1 – Necessidade das coisas

Necessidade

2 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

das coisas, né?”;
2 – “Eu não me arrependo
de ter entrado para a noite.

vida

Eu tenho uma qualidade de
vida hoje muito avançada
que eu nunca ia conseguir
trabalhando”;
3 –“Desvantagens a gente

3 – Depender de outras pessoas

Pessoas

4 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

sempre tem. (…) depender
das pessoas para trabalhar”;
4 – “Ah, daqui a 10 anos
vou estar no Brasil,

vida

tranquilinha, comendo,
bebendo, dormindo e
vivendo minha vida”;
5 – “(…) se Deus quiser 2

5 – Voltar ao Brasil e deixar a

Afastamento da

aninhos mais eu vou embora

prática da prostituição

prostituição

6 – “Eu sinto… Assim, eu

6 – Sem arrependimento da sua

Empowerment

sei que a discriminação

atividade

para o Brasil, eu não preciso
mais disso”;

existe e eu não me arrependi
(…) De ter entrado na noite
e do que eu faço”;
7 – “A dificuldade é só ir

7 – Dificuldade em estar no mundo

Qualidade de

trabalhar e estar no serviço é

da prostituição

vida

muito ruim, é difícil”.
Fonte: Elaboração própria
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Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 5 durou 19 minuto e 39 segundos.
Tabela 14 - Identificação de Categorias da Entrevista 5

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

Total

1

1

7

3

Necessidade
Qualidade de

2, 4

vida
3

1

Pessoas
Afastamento da

5

1

prostituição
6

1

2

7

Empowerment

Total

3

2

Fonte: Elaboração própria

Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Qualidade de Vida
X= (2) – (1) / (2) + (1) * 100 = 33,33%
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Pessoas
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 100 = 0%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Empowerment
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 100 = 0%

Índice de Orientação Total
X= (3) – (2) / (3) + (2) * 100 = 20%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 7 * 100 = -14,29%

Qualidade de Vida
X= (2) – (1) / (2) + (1) * 3 / 7 * 100 = 14,29%

Pessoas
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 0 / 7 * 100 = 0%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 7 * 100 = 14,29%

Empowerment
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 0 / 7 * 100 = 0%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 5 * 100 = -20%
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Qualidade de Vida
X= (2) – (1) / (2) + (1) * 3 / 5 * 100 = 20%

Pessoas
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 0 / 5 * 100 = 0%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 5 * 100 = 20%

Empowerment
X= (0) – (0) / (0) + (0) * 0 / 5 * 100 = 0%

Coeficiente de Favorabilidade
Necessidade
X= (0²) – (0 * 1) / (1) * (5) * 100 = 0%

Qualidade de Vida
X= (2²) - (2 * 1) / (3) * (5) * 100= 13,33%

Pessoas
X= (0²) – (0 * 0) / (0) * (5) * 100= 0%

Afastamento da Prostituição
X= (1²) – (1 * 0) / (1) * (5) * 100= 20%

Empowerment
X= (0²) – (0 * 0) / (0) * (5) * 100= 0%
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Tabela 15 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 5
Índices

Categorias

Necessidade
Qualidade de
vida
Pessoas

Orientação
Orientação Orientação Coeficiente de
dentro de Orientação
de cada
de cada
Favorabilidade
cada
Total
Categoria Categoria
Categoria
Ponderado Ponderado
(apenas +
e -)
-100%
-14,29%
-20%
0%
33,33%

14,29%

20%

13,33%

0%

0%

0%

100%

14,29%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

0%
20%

Afastamento
da
prostituição
Empowerment
Fonte: Elaboração própria

No que se refere à Entrevista 5, podemos desde já concluir que esta teve uma
orientação total de 20%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período
da sua vida como sendo positivo, e trazendo muitos benefícios para si.
Assim, a categoria Necessidade assume um coeficiente de favorabilidade de 0%,
porque tem uma orientação negativa, isto porque a entrevista expõe que a entrada na
prostituição foi devido à necessidade das coisas.
Por outro lado, as categorias Qualidade de vida e Afastamento da prostituição têm
um coeficiente de favorabilidade de 13,33% e 20%, respetivamente. Isto porque, no que
diz respeito à Qualidade de vida, a entrevistada refere mais que uma vez a sua melhoria
da qualidade vida, por entrado na noite e por se imaginar num futuro próximo bem da
vida e com um certo estatuto, que a deixe confortável. Contudo, e como aspeto negativo
dentro desta mesma categoria, a mulher associa a única dificuldade que na sua visão
existe, o facto de ter de ir trabalhar neste mundo e estar, o ter de estar lá.
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Em relação às categorias Pessoas e Empowerment que mostram um coeficiente
neutro, a entrevista banaliza a situação de que aquela atividade a faz depender de outras
pessoas, bem como refere que não é totalmente feliz devido à sua atividade, mas que
também não se arrepende de ter entrado neste mundo.
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Tabela 16 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categoria da
Entrevista 6
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Eu conheci o meu

1 – Necessidade de dinheiro

Necessidade

2 – O apoio da instituição

Ajuda

3 –“Andar nessa vida ao

3 – Vulnerabilidade da pessoa em

Vulnerabilidade

frio, à chuva, levar

contexto de prostituição

companheiro (…) e no
princípio não tínhamos
dinheiro para a pensão e eu
comecei”
2 – “Demorou muito mas
consegui alguém para me
apoiar para sair desta vida e
darem-me trabalho”;

pancada”;
4 – “Espero que daqui para

4 – Melhoria da qualidade de vida

a frente corra tudo melhor, e

Qualidade de
vida

tudo bem, e que eu seja feliz
mais a minha filha e o meu
homem não mude”;
5 – “Foi o trabalho, o ter

5 – Apoio para deixar a prática da

Afastamento da

arranjado trabalho, tive logo

prostituição

prostituição

6 – “Consegui (deixar à

6 – Força de vontade para deixar a

Afastamento da

primeira). Por vontade do

prática da prostituição

prostituição

7 – “Com a ajuda sempre de

7 – Ajuda da instituição para

Ajuda

pessoas foi maravilhoso e

conseguir arranjar um trabalho

alguém que me deu logo a
mão”;

meu marido não”;

fiquei feliz por ter um
trabalho e não andar nessa
vida”;
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8 – “O passado é passado,

8 – Esquecer o passado

Afastamento da

esqueci, está esquecido”;

prostituição

9 – “Dificuldades? Muitas.

9 – Não poder ficar com o dinheiro

Vulnerabilidade

Porque o meu marido
ficava-me com o dinheiro
todo que eu ganhava”.
Fonte: Elaboração própria

Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 6 durou 11 minutos e 28 segundos.
Tabela 17 - Identificação de Categorias da Entrevista 6

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

1

Total
1

Necessidade
2, 7

2

Ajuda
3, 9

2

Vulnerabilidade
Qualidade de

4

1

vida
Afastamento da

5, 6

8

3

1

9

prostituição

Total

5

3

Fonte: Elaboração própria
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Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Ajuda
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 100 = 100%

Vulnerabilidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 100 = -100%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Afastamento da Prostituição
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 100 = 100%

Índice de Orientação Total
X= (5) – (3) / (5) + (3) * 100 = 25%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Ajuda
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 9 * 100 = 22,22%

Vulnerabilidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 9 * 100 = -22,22%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%
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Afastamento de Prostituição
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 9 * 100 = 22,22%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Ajuda
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 8 * 100 = 25%

Vulnerabilidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 8 * 100 = -25%

Qualidade de Vida
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Afastamento da Prostituição
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 8 * 100 = 25%

Coeficiente de Favorabilidade
Necessidade
X= (0²) – (0 * 1) / (1) * (8) * 100 = 0%

Ajuda
X= (2²) - (2 * 0) / (2) * (8) * 100= 25%

Vulnerabilidade
X= (0²) – (0 * 3) / (3) * (8) * 100= 0%

Qualidade de Vida
X= (1²) – (1 * 0) / (1) * (8) * 100= 12,5%
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Afastamento da Prostituição
X= (2²) – (2 * 0) / (2) * (8) * 100= 25%

Tabela 18 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 6
Índices

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Necessidade

-100%

Ajuda

100%

22,22%

25%

25%

Vulnerabilidad
e
Qualidade de
vida
Afastamento da
prostituição

-100%

-22,22%

-25%

0%

100%

11,11%

12,5%

12,5%

100%

22,22%

25%

25%

Orientaçã
o Total

Orientaçã Orientaçã Coeficiente de
o de cada o de cada Favorabilidad
Categoria Categoria
e
Ponderado Ponderado
(apenas +
e -)
-11,11%
-12,5%
0%

25%

Fonte: Elaboração própria

No que se refere à Entrevista 6, podemos, então, concluir que esta teve uma
orientação total de 25%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período
da sua vida como sendo negativo, mas que ficou no passado, e que o presente lhe tem
trazido bastantes benefícios para si.
Assim, e no que concerne às categorias Necessidade e Vulnerabilidade, estas
expõem um coeficiente de favorabilidade de 0%, uma vez que tem uma orientação
negativo. Esta orientação prende-se com a entrevistada explicar que a sua entrada na
prostituição se deveu à falta de dinheiro e, consequentemente, a necessidade deste. E,
ainda, com as dificuldades que passou durante este período da sua vida, dado que referiu
as situações de vulnerabilidade a que esteve sujeita.
Por fim, as categorias Ajuda, Qualidade de vida e Afastamento da prostituição
apresentam um coeficiente de favorabilidade de 25%, 12,5% e 25%, respetivamente.
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Neste sentido, a entrevistada destaca o apoio da ERGUE-TE na saída da prostituição e na
procura e obtenção de trabalho, a fim de ter uma fonte de rendimento para deixar aquela
atividade. De momento, a mulher indica que apenas não quer mais relembrar o passado,
que está esquecido e espera um futuro melhor para si a para os seus.
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Tabela 19 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 7
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Eu não tinha trabalho,

1 – Necessidade de dinheiro

Necessidade

2 – Melhoria da qualidade de vida

Qualidade de

nem emprego e tinha
meninas pequeninas, duas
filhas”;
2 – “(…) olhe tinha dinheiro
para comer”;

vida

3 –“Tantas (desvantagens).

3 – Vulnerabilidade da pessoa em

Passei frio, fui assaltada

contexto de prostituição

Vulnerabilidade

muita vez, com spray,
pistolas”;
4 – “(…) nessa idade já não

4 – Sem expectativas de futuro

estou cá”;
5 –“Sim, eu já deixei mas

Qualidade de
vida

5 – Necessidade

Necessidade

6 – “(…) quando for

6 – Interesse em abandonar a

Afastamento da

aumentada mesmo para a

prática da prostituição

prostituição

7 – “É mau, muito mau, esta

7 – Descontentamento da vida que

Qualidade de

vida é má”;

leva

vida

8 – “(…) quando não vou

8 – Dificuldade em estar no mundo

Qualidade de

para lá (referindo-se à mata)

da prostituição

vida

precisei e voltei outra vez”;

reforma a sério, aos 65 anos,
venho-me logo embora”;

estou sempre na cama, não
vou para lado nenhum”.
Fonte: Elaboração própria
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Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 7 durou 3 minuto e 58 segundos.
Tabela 20 - Identificação de Categorias da Entrevista 7

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

Total

1, 5

2

4, 7, 8

4

3

1

Necessidade
Qualidade de

2

vida

Vulnerabilidade
Afastamento da

6

1

prostituição

Total

2

6

Fonte: Elaboração própria

Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 100 = -100%

Qualidade de Vida
X= (1) – (3) / (1) + (3) * 100 = -50%

Vulnerabilidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%
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Afastamento da Prostituição
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Índice de Orientação Total
X= (2) – (6) / (2) + (6) * 100 = -50%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 8 * 100 = -25%

Qualidade de Vida
X= (1) – (3) / (1) + (3) * 4 / 8 * 100 = -25%

Vulnerabilidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 8 * 100 = -25%

Qualidade de Vida
X= (2) – (3) / (2) + (3) * 4 / 8 * 100 = -10%

Vulnerabilidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%
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Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 2) - 2² / (2) * (8) * 100 = -25%

Qualidade de Vida
X= (1 * 3) - 3² / (4) * (8) * 100= -18,75%

Vulnerabilidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (8) * 100= -12,5%

Afastamento da Prostituição
X= (1 * 0) - 0² / (1) * (8) * 100= 0%

Tabela 21 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 7
Índices

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Necessidade

-100%

-25

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderad
o (apenas
+ e -)
-25%

Qualidade de
vida
Vulnerabilidad
e
Afastamento
da prostituição

-50%

-25%

-10%

-18,75%

-12,5%

-12,5%

-12,5%

12,5%

12,5%

0%

-100%

Orientaçã
o Total

-50%

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderad
o

100%

Coeficiente de
Desfavorabilidad
e

-25%

Fonte: Elaboração própria

No que se refere à Entrevista 7, podemos, então, concluir que esta teve uma
orientação de -50%, o que significa que de um modo geral a mulher vê este período da
sua vida como sendo bastante negativo, trazendo dele pouquíssimos benefícios para si.
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Assim, e como podemos apurar, as categorias Necessidade, Qualidade de vida e
Vulnerabilidade apresentam uma orientação negativa, pelo que têm como coeficientes de
desfavorabilidade os valores de -25%, -18,75% e -12,5%, respetivamente.
Deste modo, a entrevistada justifica a sua entrada na prostituição pela necessidade,
uma vez que tinha duas filhas pequenina (na altura) e não tinha trabalho, acrescentando
que ao longo de todo este tempo teve momentos em que abandou a prática desta atividade,
mas que devido também à doença que tinha não conseguia arranjar um emprego e por
isso voltava sempre.
Dentro da categoria Qualidade de vida, a mulher salienta apenas o facto de que
com a prostituição já conseguia dinheiro para comer, contudo sente dificuldades em estar
neste mundo, revelando ser uma vida muito má.
Por sua vez, a categoria Vulnerabilidade é destacada pelas condições a que se tem
sujeitado ao longo dos anos, neste contexto, proferindo o frio e os assaltos que já sofreu.
Por fim, a categoria Afastamento da prostituição é a única com uma orientação
positiva, onde a entrevistada revela o interesse em abandonar a prática da prostituição.
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Tabela 22 - Identificação das Unidades de Registo, de Sentido e Categorias da
Entrevista 8
Unidades de Registo

Unidade de Sentido

Categoria

1 – “Muita fome, muita

1 – Necessidade

Necessidade

2 – Criar laços de amizade

Ajuda

3 –“(…) muita coisa. Em

3 – Vulnerabilidade da pessoa em

Vulnerabilidade

termos de pancadaria, entre

contexto de prostituição

necessidade”;
2 – “(…) encontrei muita
amizade brasileira”;

mulheres e clientes, entre
mulheres e mulheres”;
4 – “Mas daqui a 10 anos,

4 – Indecisão de onde estará

Empowerment

5 – Apoio de outras pessoas

Ajuda

6 – “Sim, com a minha

6 – Força de vontade para deixar a

Afastamento da

força de vontade.”;

prática da prostituição

prostituição

7 – “Você dormir, você

7 – Descontentamento da vida que

Qualidade de

acordar e analisar que você

levava

vida

8 – “Agora estou show de

8 – Superação daquele período da

Empowerment

bola”;

sua vida

seu eu viver até la, eu não
sei se eu estou aqui ou no
Brasil com as minhas
netas”;
5 –“(…) tem que ter a força
de alguém para você
conseguir as coisas”;

vai tomar um banho (…)
para chegar ali e o primeiro
porco que chegar encostar a
mão em si, é muito
dolorido”;
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9 – “(…) quando eu vim

9 – Veio para Portugal enganada

Vulnerabilidade

para cá era com uma
proposta de trabalho (…) foi
muito complicado na minha
vida”.
Fonte: Elaboração própria

Unidades de enumeração
Unidades quantificáveis:
•

Geométricas - Quantos minutos durou a entrevista?

A Entrevista 8 durou 10 minutos e 5 segundos.
Tabela 23 - Identificação de Categorias da Entrevista 8

Unidades de sentido
Categorias

Positivas

Negativas

Neutras

1

Total
1

Necessidade
2, 5

2

Ajuda
3, 9

2

Vulnerabilidade
8

4

2

Empowerment
Afastamento da

6

1

prostituição
Qualidade de

7

1

vida

Total

4

4

Fonte: Elaboração própria
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Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Ajuda
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 100 = 100%

Vulnerabilidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 100 = -100%

Empowerment
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%

Qualidade de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Índice de Orientação Total
X= (4) – (4) / (4) + (4) * 100 = 0%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Ajuda
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 9 * 100 = 22,22%

Vulnerabilidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 9 * 100 = -22,22%
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Empowerment
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 9 * 100 = 11,11%

Qualidade de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 9 * 100 = -11,11%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Ajuda
X= (2) – (0) / (2) + (0) * 2 / 8 * 100 = 25%

Vulnerabilidade
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 8 * 100 = -25%

Empowerment
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Afastamento da Prostituição
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 8 * 100 = 12,5%

Qualidade de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 8 * 100 = -12,5%

Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (8) * 100 = -12,5%
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Ajuda
X= (2 * 0) - 0² / (2) * (8) * 100= 0%

Vulnerabilidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (8) * 100= -12,5%

Empowerment
X= (2 * 0) - 0² / (2) * (8) * 100= 0%

Afastamento da Prostituição
X= (1 * 0) - 0² / (1) * (8) * 100= 0%

Qualidade de Vida
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (8) * 100= -12,5%
Tabela 24 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Entrevista 8
Índices

Categorias

Orientaçã
o dentro
de cada
Categoria

Necessidade

-100%

-11,11%

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderad
o (apenas
+ e -)
-12,5%

Ajuda

100%

22,22%

25%

0%

Vulnerabilidad
e
Empowerment

-100%

-22,22%

-25%

-12,5%

11,11%

12,5%

0%

Afastamento
da prostituição
Qualidade de
vida

100%

11,11%

12,5%

0%

-100%

-11,11%

-12,5%

-12,5%

100%

Orientaçã
o Total

0%

Orientaçã
o de cada
Categoria
Ponderad
o

Fonte: Elaboração própria
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No que diz respeito à Entrevista 8, podemos concluir que teve uma orientação de
0%, o que significa que este período da sua vida, trouxe para a entrevistada coisas boas e
coisas más, mas que conseguiu superar.
Neste âmbito, as categorias Necessidade, Vulnerabilidade e Qualidade de vida
mostram um coeficiente de desfavorabilidade de -12,5%.
Com isto, e no que concerne à categoria Necessidade, a entrevista explica que
iniciou a entrada na prostituição devido à fome e à necessidade que passava.
No que se refere à categoria Vulnerabilidade, esta é englobada quando nos diz que
veio para Portugal enganada, com uma proposta de trabalho, e no decorrer da sua
atividade na prostituição, nomeia ainda a pancadaria existente neste mundo.
Por sua vez, a categoria Qualidade de vida é abrangida quando esta revela o
descontentamento em função da vida que levava enquanto se prostituía.
Por outro lado, temos as categorias Ajuda, Empowerment e Afastamento da
prostituição com uma orientação positiva.
Assim, a categoria Ajuda é indicada a partir do momento em que a entrevistada
nos diz que foi no período em que se prostitui que conseguiu criar laços de amizade e que,
para conseguir deixar esse mundo foi essencial o apoio de outras pessoas.
Relativamente à categoria Empowerment, esta ajuda-nos a compreender a
satisfação da entrevistada ao ter conseguido superar aquele período da sua, bem como a
esperança de num futuro próximo conseguir estar perto das suas netas (sonho que tem).
Por último, a categoria Afastamento da prostituição revela-se quando refere que
teve muita força de vontade para deixar a prática da prostituição e conseguir uma vida
digna, com um trabalho normal.
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Tabela 25 - Identificação das Categorias Gerais de todas as entrevistas

Unidades de sentido
Categorias
Positivas

Negativas

Neutras

Total

10

1

11

Necessidade
Qualidade de

9

6

15

1

1

vida

Perigo de vida
Afastamento da

9

1

5

15

prostituição
1

1

Discriminação
1

2

3

Pessoas
2

2

1

1

2

6

1

7

1

1

Sem vantagens

Mudança pessoal

Ajuda
Falta de
dignidade
1

2

3

Empowerment
5

5

Vulnerabilidade

Total

26

30

Fonte: elaboração própria
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Índice de Orientação Dentro de Cada Categoria
Necessidade
X= (0) – (10) / (0) + (10) * 100 = -100%

Qualidade de Vida
X= (9) – (6) / (9) + (6) * 100 = 20%

Perigo de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Afastamento da Prostituição
X= (9) – (1) / (9) + (1) * 100 = 80%

Discriminação
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Pessoas
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Sem Vantagens
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 100 = -100%

Mudança Pessoal
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 100 = 0%

Ajuda
X= (6) – (1) / (6) + (1) * 100 = 71,43%

Falta Dignidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 100 = -100%

Empowerment
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 100 = 100%
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Vulnerabilidade
X= (0) – (5) / (0) + (5) * 100 = -100%

Índice de Orientação Total
X= (26) – (30) / (26) + (30) * 100 = -7,14%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria Ponderado
Necessidade
X= (0) – (10) / (0) + (10) * 10 / 66 * 100 = -15,15%

Qualidade de Vida
X= (9) – (6) / (9) + (6) * 15 / 66 * 100 = 4,55%

Perigo de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 66 * 100 = -1,52%

Afastamento da Prostituição
X= (9) – (1) / (9) + (1) * 10 / 66 * 100 = 12,12%

Discriminação
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 66 * 100 = -1,52%

Pessoas
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 66 * 100 = -1,52%

Sem Vantagens
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 66 * 100 = -3,03%

Mudança Pessoal
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 66 * 100 = 0%

Ajuda
X= (6) – (1) / (6) + (1) * 7 / 66 * 100 = 7,56%
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Falta Dignidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 66 * 100 = -1,52%

Empowerment
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 66 * 100 = 1,52%

Vulnerabilidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 66 * 100 = -1,52%

Índice de Orientação Ponderado para Cada Categoria (só com + e -)
Necessidade
X= (0) – (10) / (0) + (10) * 10 / 56 * 100 = -17,86%

Qualidade de Vida
X= (9) – (6) / (9) + (6) * 10 / 56 * 100 = 3,57%

Perigo de Vida
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 56 * 100 = -1,79%

Afastamento da Prostituição
X= (9) – (1) / (9) + (1) * 10 / 56 * 100 = 14,28%

Discriminação
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 56 * 100 = -1,79%

Pessoas
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 56 * 100 = -1,79%

Sem Vantagens
X= (0) – (2) / (0) + (2) * 2 / 56 * 100 = -3,57%

Mudança Pessoal
X= (1) – (1) / (1) + (1) * 2 / 56 * 100 = 0%
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Ajuda
X= (6) – (1) / (6) + (1) * 7 / 56 * 100 = 8,93%

Falta Dignidade
X= (0) – (1) / (0) + (1) * 1 / 56 * 100 = -1,79%

Empowerment
X= (1) – (0) / (1) + (0) * 1 / 56 * 100 = 1,79%

Vulnerabilidade
X= (0) – (5) / (0) + (5) * 5 / 56 * 100 = -7,58%

Coeficiente de Desfavorabilidade
Necessidade
X= (0 * 10) - 10² / (10) * (56) * 100 = -17,86%

Qualidade de Vida
X= (9 * 6) - 6² / (15) * (56) * 100= 2,14%

Perigo de Vida
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (56) * 100= -1,79%

Afastamento da Prostituição
X= (9 * 1) - 1² / (10) * (56) * 100= 1,43%

Discriminação
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (56) * 100= -1,79%

Pessoas
X= (0* 1) - 1² / (1) * (56) * 100= -1,79%

Sem Vantagens
X= (0 * 2) - 2² / (2) * (56) * 100= -3,57%
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Mudança Pessoal
X= (1 * 1) - 1² / (2) * (56) * 100= 0%

Ajuda
X= (6 * 1) - 1² / (7) * (56) * 100= 1,28%

Falta Dignidade
X= (0 * 1) - 1² / (1) * (56) * 100= -1,79%

Empowerment
X= (1 * 0) - 0² / (1) * (56) * 100= 0%

Vulnerabilidade
X= (0 * 5) - 5² / (5) * (56) * 100= -8,93%

Tabela 26 - Índices de Orientação e Coeficientes de Favorabilidade e de
Desfavorabilidade: Quadro Geral
Índices
Orientação Orientação Orientação Orientação
dentro de
Categorias

Total

de cada

de cada

Coeficiente de

cada

Categoria

Categoria

desfavorabilidade

Categoria

Ponderado

Ponderado
(apenas +
e -)

Necessidade

-100%

-15,15%

-17,86%

-17,86%

Qualidade de

20%

4,55%

3,57%

2,14%

vida
-7,14%
Perigo de vida

-100%

-1,52%

-1,79%

-1,79%

Afastamento da

80%

12,12%

14,28%

1,43%

prostituição
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Discriminação

-100%

-1,52%

-1,79%

-1,79%

Pessoas

-100%

-1,52%

-1,79%

-1,79%

Sem vantagens

-100%

-3,03%

-3,57%

-3,57%

Mudança

0%

0%

0%

0%

Ajuda

71,43%

7,56%

8,93%

1,28%

Falta de

-100%

-1,52%

-1,79%

-1,79%

Empowerment

100%

1,52%

1,79%

0%

Vulnerabilidade

-100%

-1,52%

-7,58%

-8,93%

pessoal

dignidade

Fonte: Elaboração própria

Desta forma, podemos concluir que a nossa investigação, no que concerne à
análise geral das entrevistas, apresenta uma orientação total de -7,14%.
É ainda de ressalvar que, à exceção das categorias Mudança pessoal e
Empowerment, todas as outras revelam uma percentagem de coeficiente de
desfavorabilidade, seja este mais acentuado ou menos. O que nos indica uma orientação
negativa.
Com isto, podemos então concluir que, de um modo global, as entrevistadas
salientam bem mais os aspetos negativos do mundo da prostituição, onde, para a maioria
das mulheres, os aspetos positivos não se conseguem sobrepor.
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Considerações finais
Findada a nossa investigação e a análise da mesma desenvolvida ao longo destes
três meses de estágio, cuja entidade acolhedora foi a Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE, é momento, agora, de tecer breves considerações finais sobre o trabalho
realizado.
Em primeiro lugar, é de referir que conseguimos alcançar os objetivos
estabelecidos para o nosso projeto de investigação, bem como os que regulam o estágio
curricular em Serviço Social5. O que nos permitiu desenvolver competências a vários
níveis, nomeadamente da caracterização, da análise e da reflexão de pessoas em situações
de vulnerabilidade e, até mesmo, de possível risco ou exclusão social.
Em segundo lugar, ressaltamos as aptidões adquiridas a nível pessoal e
profissional, uma vez que nos deu a oportunidade de criar rotinas e, assim, experienciar
o mercado de trabalho, aproximando-nos desta realidade. Desta forma, podemos ainda
verificar o método de trabalho da ERGUE-TE e conhecer um pouco mais da mesma,
englobando as suas parcerias e os grupos de trabalho com os quais colabora. Neste
âmbito, e no que diz respeito ao foro pessoal, queremos evidenciar o benefício do presente
estágio em competências como a capacidade de trabalhar numa equipa multidisciplinar,
a organização e a resiliência. Por sua vez, e no que concerne ao foro profissional, é de
destacar a nossa integração na equipa e, acima de tudo, os conhecimentos e as práticas
alcançadas.
Em terceiro lugar, é de salientar a importância de um técnico superior em Ciências
Sociais, ou mais especificamente de um Assistente Social, na integração de Equipas de
Intervenção Social (multidisciplinares), uma vez que tem um papel fundamental na
identificação, caracterização e análise das pessoas em contexto de grande vulnerabilidade
e risco ou exclusão social. A fim de poder desenvolver um processo de acompanhamento
para que possa existir uma integração e inclusão plena da pessoa na sociedade e no
mercado laboral, criando oportunidades para que possa exercer os seus direitos e deveres
de cidadã.

5

Cf. Regulamento do Mestrado em Serviço Social da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da
Universidade
de
Coimbra.
Disponível
em:
https://www.uc.pt/fpce/cursos/mestrados/mss/regulamentocurso.pdf
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Por fim, e no que diz respeito à nossa investigação, é de realçar a vulnerabilidade
destas mulheres em contexto de prostituição, uma vez que tiveram um percurso de vida
difícil, têm baixa escolaridade, a média das idades concentra-se nos cinquenta e um anos
e, a maioria pratica esta atividade por falta de recursos financeiros. Deste modo, é
fundamental o apoio de toda a Equipa, não só com as mulheres que estão em fase de
deixar a prostituição e integrar-se na sociedade e no mercado laboral, mas também com
as mulheres que se mantém na prática, para que estas se possam manter informadas sobre
as IST’s, e todas as suas implicações, e possam usufruir gratuitamente do material de
prevenção.
Concluímos com a certeza de que a realização do estágio curricular do Mestrado
em Serviço Social, que teve lugar na Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE,
contribuiu de forma bastante positiva para o enriquecimento da nossa formação
profissional e pessoal.
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Apêndice 1 – Guião para Questionário
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: _____/_____/________

Nacionalidade: __________________________________________________________

Habilitações Literárias: ___________________________________________________

Estado Civil: ____________________________________________________________

Composição do Agregado Familiar: __________________________________________
______________________________________________________________________

Tipo de Habitação: _______________________________________________________
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Apêndice 2 – Guião para Entrevista6
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
 Vantagens de se manter nesta atividade?
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
 Alguma vez pensou em deixar de se prostituir?
 O que seria necessário para isso acontecer?
 O que sente em relação à sua atividade?
 Quais as dificuldades/obstáculos que tem encontrado?
 O que mudou na sua vida para deixar de se prostituir?
 Conseguiu deixar à primeira ou quantas vezes tentou até ter conseguido?
 O que foi mais difícil para si?
 Qual a mudança mais radical que teve de fazer na sua vida?
 O que sente em relação ao período em que se prostituiu?
 Que dificuldades/obstáculos encontrou?

6

 Estas perguntas destinam-se a ambos os grupos de mulheres
 Estas perguntas destinam-se ao grupo de mulheres que continuam a prostituir-se
 Estas perguntas destinam-se ao grupo de mulheres que deixaram de se prostituir
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Apêndice 3 – Questionários preenchidos
Questionário 1
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 01/10/1979

Nacionalidade: Brasileira

Habilitações Literárias: 6ºano

Estado Civil: Casada

Composição do Agregado Familiar: Três pessoas
Tipo de Habitação: Apartamento – t3, alugado
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Questionário 2
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 10/03/1967

Nacionalidade: Portuguesa

Habilitações Literárias: 9ºano

Estado Civil: Divorciada

Composição do Agregado Familiar: Duas pessoas

Tipo de Habitação: Casa alugada
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Questionário 3
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 05/07/1960

Nacionalidade: Portuguesa

Habilitações Literárias: 4ºano

Estado Civil: Divorciada

Composição do Agregado Familiar: Vive com o companheiro

Tipo de Habitação: Casa própria
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Questionário 4
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 24/09/1979

Nacionalidade: Portuguesa

Habilitações Literárias: 6ºano

Estado Civil: Divorciada

Composição do Agregado Familiar: Três pessoas

Tipo de Habitação: Casa própria
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Questionário 5
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 01/11/1969

Nacionalidade: Brasileira

Habilitações Literárias: 4ºano

Estado Civil: Solteira
Composição do Agregado Familiar: Três pessoas – companheiro e dois filhos

Tipo de Habitação: Apartamento alugado
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Questionário 6
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 18/01/1963

Nacionalidade: Portuguesa

Habilitações Literárias: 2ºano

Estado Civil: União de facto
Composição do Agregado Familiar: Duas pessoas – marido e filha

Tipo de Habitação: Casa própria
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Questionário 7
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 15/08/1957

Nacionalidade: Portuguesa

Habilitações Literárias: Não estudou (analfabeta)

Estado Civil: Divorciada

Composição do Agregado Familiar: Sozinha

Tipo de Habitação: Vive num quarto, alugado
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Questionário 8
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE).

Data de Nascimento: 21/03/1968

Nacionalidade: Brasileira

Habilitações Literárias: 4º ano

Estado Civil: Divorciada

Composição do Agregado Familiar: Uma pessoa - companheira

Tipo de Habitação: Apartamento (alugado)
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Apêndice 4 – Entrevistas realizadas
Entrevista 1
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Necessidade.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Ah, quais são as vantagens? Pronto. A minha vida melhorou um pouquinho, né?
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
Desvantagens? A gente corre muito risco, doenças, essas coisas.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Longe disso.
 Alguma vez pensou em deixar de se prostituir?
Sim.
 O que seria necessário para isso acontecer?
Pronto, ainda falta um pouquinho. Talvez mais aí uns 2 aninhos.
 O que sente em relação à sua atividade?
Muita discriminação.
 Quais as dificuldades/obstáculos que tem encontrado?
Ali a gente lida com todo o tipo de pessoas, pessoas boas e más.

- 104 -

Mestrado em Serviço Social - Monografia de Estágio

Entrevista 2
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Falta de trabalho.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Vantagens? Nenhumas.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
Desvantagens? Todas. Ter que fazer o que fazia e perder a dignidade, perder… Ah, não
sei como explicar.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Eu espero que ela melhore. Porque também tem sido difícil. Porque quando elas me
propuseram deixar isto, ao princípio não acreditei pensava assim ‘oh prometem, mas
nunca cumprem’. Porque eu já havia pedido ajuda, mas quando me puseram as mãos
cumpriram o que haveriam prometido e eu também disse aqui numa festa que não ia mais
a fazer, que a minha vida havia mudado muito, em relação a sentir-me… Antes eu sentia
que havia perdido toda a dignidade e que não merecia ter carinho. Quer dizer, eu quando
me meti debaixo dos homens a vender o meu corpo eu dizia ‘eu já não sirvo para nada,
só vou a servir para isto para a idade que eu tenho’, estás a entender? Mas depois chegou
um momento que eu sentia-me bem porque eu trabalhava e sentia que as pessoas me
respeitavam, que era o que eu merecia o respeito. Então em sentia-me bem, tinha trabalho
e sentia-me feliz e não quero que o meu filho saiba que eu fiz isso e muita gente, há aí
pessoas que sabem, mas outras que não sabem porque sinto até vergonha de…Tenho
medo que arrechassem, porque hoje a sociedade… Tenho uma amiga que ela está a ser
verdadeira, arranjou-me trabalho e às vezes sentes a necessidade de contar-lhe, mas ao
mesmo tempo travas porque tens medo que percas essa amizade, porque a amizade devia
de ser para o bom e para o mau, mas isso era antes, agora já não. Agora, eu penso que
esta que é uma boa amizade porque ela me tem ajudado bastante, no trabalho e no que
preciso, é como fosse a Equipa, sinto-me bem com ela e está-me a ajudar bastante e à
coisas que lhe conto, outras coisas que não conto porque não sinto à vontade. Porque isto
na minha vida está para trás e quero ultrapassá-lo, mas está sempre aí. E às vezes sem
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trabalho e se preciso por exemplo, preciso comprar alguma e queria ter uma casa melhor,
ter melhores condições e não consigo passar esse limite, também tenho o meu filho, o
mês passado foram 200€ para ir a Espanha, agora já gastou 90€, e também não tenho
ajuda da parte dele, agora dei-lhe 65€ para pagar a luz, mais 20€ para a água, mais 80€
para pagar porque cortaram a água, quer dizer, eu não consigo… Quero comprar um
fogão, eu não consigo porque o dinheiro vai todo para isto, eu ganhei o dinheiro mas já
foi. E nesse sentido da Câmara e dessas coisas que estão aí e ajudam, ajudam, não ajudam
nada. Prometem, mas não ajudam nada.
 O que mudou na sua vida para deixar de se prostituir?
A ajuda da ERGUE-TE e das Irmãs.
 Conseguiu deixar à primeira ou quantas vezes tentou até ter conseguido?
A ERGUE-TE meteu-me a mão e consegui deixar à primeira. Mas às vezes quando fico
sem trabalho tenho tentações.
 O que foi mais difícil para si?
Deixar não foi difícil, deixar foi fácil porque tinha alguém que eu sentia que eu tinha um
apoio. Em muitas coisas, me arranjaram logo trabalho, o que me prometeram foi feito e
depois sentes-te bem com elas, porque além de serem carinhosas, sentes-te… Não sei
expressar. Sentes-te bem e saber que tens aí ao teu lado quando precisas, é… São muito
carinhosas, também muito rígidas às vezes.
 Qual a mudança mais radical que teve de fazer na sua vida?
A mudança mais radical foi deixar, quer dizer entre não ter que me levantar um dia pela
manhã e saber assim agora vou para ali e vou ter que tirar a roupa e isso foi radical não
ter que fazer isso. Porque para mim eu não sei, há pessoas que fazem isso porque precisam
do dinheiro outras é porque trabalharam sempre nisso e o dinheiro é fácil. Mas o dinheiro
não é fácil. Eu quando ia era para poder comer, não faltar comida, para pagar a renda,
quando tinha esse dinheiro já não ia.
 O que sente em relação ao período em que se prostituiu?
Que é passado. Tento esquecer, mas…
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Entrevista 3
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Deixar uma vida de 30 anos de sofrimento para trás e começar tudo de novo.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Vantagens nenhumas.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
Desvantagens bastantes. O tornar-me uma pessoa muito áspera, o tornar-me uma pessoa
muito rebelde, muito explosiva. Uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu era. Mas
já deixei de me prostituir à 5/6 anos.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Ah, estar com o meu companheiro numa vida estável, como temos tido até agora, lá no
meu cantinho e pronto.
 O que mudou na sua vida para deixar de se prostituir?
A ajuda da ERGUE-TE.
 Conseguiu deixar à primeira ou quantas vezes tentou até ter conseguido?
Sim, consegui deixar à primeira e pouco tempo andei.
 O que foi mais difícil para si?
O mais difícil para mim deixar, o eu habituar-me a ter muito dinheiro, a comprar tudo o
que eu queria. Mas com dificuldade consegui habituar-me a viver com o pouco que eu
tinha, e com o que eu ganhava e com o que eu tinha que trabalhar para ganhar e dar outro
valor ao dinheiro.
 Qual a mudança mais radical que teve de fazer na sua vida?
Deixar de ser nariz empinado e ser muito mais simples.
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 O que sente em relação ao período em que se prostituiu?
Ai… Nojo e outras vezes que nem quero pensar, acho que não era eu. Não sinto nenhuma
vantagem nem orgulho daquilo que fiz.
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Entrevista 4
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Olhe, foi o meu marido ser malandro e não querer trabalhar e o pouco tempo que
trabalhava estourava o dinheiro todo. Isso é que me obrigou e foi por causa dos meus
filhos também, mas inicialmente era só o primeiro.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
As vantagens foi conseguir o que eu não tinha, porque até uma botija de gás eu na altura
queria e não tinha e pronto, daí o dinheiro fácil é um problema, porque a gente depois
quer-se soltar e é complicado. Acabamos por ser um dinheiro fácil e é mais difícil.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
As desvantagens, olha é ter de aturar todo o tipo de gente. Deus me perdoe, alguns porcos,
mas é verdade.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Sei lá. Eu só quero vê-los é a eles bem, ainda bem compramos um terreno para eles, foi
até o pai que o comprou que o pai sente-se assim um bocado… Porque nós estamos numa
situação que é complicada e eu posso vir a ficar sem nada e então o terreno foi comprado
em nome deles, ele fez uma doação e pronto o terreno é dos dois, mas é um terreno
enorme. Eu era para lá ir, se não fosse estes gajos do tribunal, era para lá ir ver o terreno
porque já cortaram a rama e isso tudo, já cortaram tudo e aquilo é um terreno que é um
espetáculo, tem água, tem tudo, e já está preparado para ter luz. Isto para quê? Para que
se houver uma fatalidade, ou aplico lá uma casa destas que aplicam assim à borda da
estrada ou não sei, faço lá uma coisa qualquer e fico lá, aquilo é à borda da estrada e tem
água e luz, a água é do poço só tenho que mandar limpar o poço, mais esse prejuízo. Mas
eu, eu é assim eu não sou como algumas pessoas que ficam paradas no tempo, eu tento
me desenrascar, a gente não pode parar, parar é morrer. E é assim.
 Alguma vez pensou em deixar de se prostituir?
Pensei, mas agora atualmente tenho tudo penhorado não tenho meios por onde me safar.
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 O que seria necessário para isso acontecer?
Era terminar com o meu processo em tribunal e sair das penhoras, isso é que era.
 O que sente em relação à sua atividade?
Olhe, nem bem nem mal, isto é quase como que obrigada. Ainda ontem foi com o meu
filho ao hospital de noite que ele torceu um dedo não sei como e sinto-me um bocado mal
porque entreguei o IRS fora de prazo e eles cortaram o abono e ainda queriam que eu
devolvesse. Eu não tenho meios para o devolver e agora estou à espera diz que lá para
janeiro ou fevereiro vou receber, espero bem que receba tudo junto se não… E estou a
controlar o remédio dos garotos e tudo com o dinheiro que vou ganhando, porque se fosse
com o dinheiro que estava à espera deles, podia esperar sentada.
 Quais as dificuldades/obstáculos que tem encontrado?
Muitas. Tive um carro que comprei à bastante pouco tempo que estava com problemas e
em dois dias fiquei sem ele. Agora comprei um outro que está a fazer a revisão para
prevenir, também estava a verter um bocadinho de gasóleo. A nível de saúde não tenho
tido assim grande coisa. O maior que me afeta mais é o tribunal e é os miúdos pronto,
porque infelizmente eles têm problemas e eles não têm culpa, e eu tenho que estar
disponível e ser pai e mãe. Porque terem pai ou não terem, o pai não liga nenhuma. E é
muito complicado, não seis e há, mas deve haver muita gente na minha situação, mas no
meu caso é assim um com atraso no movimento global e outro com espetro de autismo,
não é fácil. Ainda o mais velho já compreende, agora o mais novo diz muita asneira e
complica muito a minha cabeça. Tenho um com 12, vai fazer agora em janeiro e tenho
um com 17, vai fazer em dezembro, tenho já dois homens fogo. Dois homens e dois
terrores que me testaram a minha carteira, ainda no outro dia gastei 90€ com eles a
comprar casacos impermeáveis e para mim népia, não comprei nada, não há dinheiro.
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Entrevista 5
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Ah, foi a necessidade das coisas, né? A gente tem filhos, quer mudar de vida, quer ter as
coisas e como que era muito difícil, eu sempre trabalhei a minha vida inteira lá no Brasil.
Eu fui para noite pela primeira vez com 27 anos de idade. Já tinha os 3 filhos. E aí por
falta assim…. É já tinha trabalhado tanto, tanto que resolvi. Falei mudei, vou mudar a
minha vida e tentar fazer alguma coisa por mim mesma e vim para cá e fui para a noite
direto.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Ah, eu não me arrependo não de ter entrado para a noite. Eu tenho uma qualidade de vida
hoje muito avançada que eu nunca ia conseguir trabalhando, porque eu trabalhei já até
aos meus 27 anos e não consegui nada. Eu trabalhava de tudo, faxineira, doméstica,
lavadeira de roupa, passei roupa sou passadeira profissional, eu trabalhei em confeção, eu
trabalhei de vendedora, então serviços normais eu já trabalhei todos, já trabalhei até na
roça, porque eu vivi e morei muito tempo na roça. Então eu já trabalhei de tudo um pouco
e era muito difícil, e você sabe para a gente vencer na vida honestamente é difícil. Há
pessoas que vai para outro lado, eu vim para o lado da prostituição porque eu não quis,
porque eu poderia ter vendido droga, ido para o mundo do crime, né? Porque as pessoas
falam, dá oportunidades para a gente para isso, mas para uma coisa boa ninguém dá.
Então, como eu sempre fui dependente de mim mesma desde os meus 11 anos de idade,
então eu sempre eu fiz o que eu quis, eu nunca usei droga na minha vida, eu nunca
experimentei droga porque eu sou uma mulher muito assim extrovertida, muito… Então
eu tive medo de experimentar e gostar, então como eu fui mãe nova, tive a minha filha
aos 19 anos, com 23 anos já tinha os meus 3 filhos, então por causa disso eu preferi não
experimentar droga e eu só sou o que eu quis ser mesmo. Eu sou uma menina hoje eu
trabalho na noite, porque eu quis trabalhar e eu não me arrependo não, tudo o que eu fiz.
Porque também o meu dinheiro que eu ganho não é jogado fora, eu não tô na noite para
beber cachaça, para usar droga, para passear, para viajar, para isso não, eu entrei na noite
para dar uma qualidade de vida melhor para mim e para os meus filhos. Não pensei só
neles, pensei em mim também na minha velhice, que agora que eu já tô com os meus 50
anos, e agora eu estou aqui só para ajudar os meus filhos, e se Deus quiser 2 aninhos mais
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eu vou embora para o Brasil, eu não preciso mais disso, eu não preciso estar aqui
trabalhando na noite, só que para mim viver aqui, aqui a vida para mim fica mais caro, eu
tenho que ajudar os filhos, eu tenho 3 filhos, tenho o meu marido, então a vida fica mais
difícil para mim aqui, e eu ganhando 600€/700€ não dá para mim ajudar eles, fazer nada.
Então, por isso eu ainda estou na noite, mas eu já não preciso mais estar noite, e aí vou
ficar até eles pegar a residência deles, que já está a caminho graças a Deus, já está tudo
encaminhado, já está tudo certinho. Já estão a trabalhar. Pronto, logo vem a residência,
eles já vão ficar dependentes e eles estão andando com as próprias pernas deles, como
eles nunca andou, e eles vão andar se Deus quiser, porque sempre dependeram muito de
mim. E lá no Brasil, sabe que para ter um filho que não é bandido, um tem 26 outro 27, e
os filhos nunca roubou, nunca traficou, nunca fez essas coisas, nada de errado. Eu
consegui, mesmo sendo mãe distante, uma mãe longe, mas mesmo mais ausente eu estava
sempre presente, sempre no telefone, sempre conversando, porque como eu não fui para
a vida do crime, eu não quero que os meus filhos vá. Então, por isso eu não me arrependo
de nada do que eu fiz não, e eu faço também com muita cautela, eu faço as minhas coisas
sempre com preservativo, eu tenho a minha vida, não é pelos outros que eu me protejo é
por mim mesma, que eu preciso viver, né? Então, eu sei que as coisas acontecem, as
doenças. Mas com o meu marido não, eu não uso preservativo, mas usei uns seis meses
quando a gente foi morar junto, aí depois eu fiz exames duas vezes, de 3 em 3 meses, e
eu fiz e aí depois eu fiquei sem camisa. Mas com os outros não, eu não tenho namorado
na noite, eu não tenho nada. Estou com o meu marido tem 5 anos, vai fazer 6 e é com ele
que eu transo sem camisa, com os outros homens não, jamais. Nem se me quiserem pagar
mais, eu não aceito.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
Desvantagens a gente sempre tem. Onde a gente trabalha, sempre depende das pessoas
para trabalhar, sempre tem que pagar, mas isso é normal, ninguém vai fazer nada de graça
para ninguém, tem essas desvantagens, mas é a lei. Porque para eu ganhar o que eu ganhei,
eu também tive que pagar algum, mas é normal, não acho que é desvantagem, acho que
é certo. É errado, é quando as pessoas trabalham em casas que os homens chulam muito,
mas eu não, eu nunca trabalhei assim, nunca trabalhei para chulo, nunca trabalhei para
ninguém, sempre trabalhei para mim mesma. E as casas que eu trabalhei, tem que pagar,
isso é normal, se eu tô lá, eu ganho dinheiro através disso, mas não acho que é tão
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desvantajoso não. Nunca tive problema com clientes, graças a Deus eu sou uma menina
muito calma.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Daqui a 10 anos? Ah, daqui a 10 anos vou estar no Brasil, tranquilinha, comendo,
bebendo, dormindo e vivendo minha vida. Quero conhecer o Brasil, vou passear no Brasil,
todo o Brasil. Vou estar lá, vou viver lá, é lá que é o nosso país mesmo, por mais que é
perigoso, por mais que é a dificuldade que tem lá, porque hoje para mim não é tão difícil,
porque não é preciso eu trabalhar para comer mais, eu tenho dinheiro para me comer,
graças a Deus. Então, a minha qualidade de vida vai estar bem boa daqui a 10 anos eu
creio que vou estar bem, se eu estiver viva, né? Mas vou estar, que pelo menos até aos 90
anos eu quero viver, e com saúde também. Por isso eu venho aqui sempre (ERGUE-TE).
Gosto de viver, a vida é bela e lá no Brasil eu vou estar maravilhada se Deus quiser. E
vou investir em alguma coisa para eu trabalhar e ocupar minha mente. Mas não vou
trabalhar de doméstica, daquilo que eu trabalhava. Agora a minha vida já é mais relax,
graças a Deus, porque eu fiz por isso, porque eu trabalhei muito aqui na noite e na altura,
antigamente, se ganhava muito dinheiro hoje já não ganha mais tanto dinheiro, mas hoje
ainda consigo guardar algum. E se Deus quiser, daqui a 10 anos vou estar bem tranquila.
 O que sente em relação à sua atividade?
Eu sinto, eu sinto… Assim, eu sei que a discriminação existe e eu não me arrependi, como
eu falei, né? De ter entrado para a noite e do que eu faço. Eu me sinto assim… Se eu
tivesse tido outra oportunidade para ganhar dinheiro, para mudar de vida, eu poderia ter
feito, mas eu não tinha outra alternativa, não tinha. Não tenho estudos, né? Para você vê,
quem tem dinheiro, ganha dinheiro, é o que eu disse. Eu não tinha dinheiro para investir
nada e tal, então… Eu não me sinto feliz totalmente não, mas também é aquela coisa
assim, eu sinto às vezes ser garota de programa, mas eu me sinto mais pelos meus filhos
e pela minha família, por mim mesma eu não me sinto mal. Todos eles sabem o que eu
faço, quando era menor não, mas depois dos 16 anos tem que falar, para eles poderem
também a dar valor mais na gente, e por isso eu tinha que falar o que eu fazia para eles
não ir para o crime, porque eu já estava ali suja, se eu tô numa vida que não é boa, mas
pelo menos eu não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo nada de errado com
ninguém, eu tava fazendo para mim mesma. Então, eu só queria que eles entendessem
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para eles não irem para o crime, então falei para eles todos e para a minha família também,
porque até aí era escondido para todo o mundo, eu omitia a minha vida, só falava que
trabalhava aqui e que eu ganhava meu dinheiro. A minha irmã sabia, que eu mandava o
dinheiro, mas os outros não sabiam. Então depois eu falei para todo o mundo. Eu não sou
feliz totalmente, porque eu trabalhei na noite não vou dizer ‘ah, é maravilhoso estar na
noite’, não é bom, mas foi o que eu… Não me arrependo também de ter entrado não, de
ter trabalhado e ter ganho o dinheiro que eu ganhei, e pela qualidade de vida que hoje eu
tenho no Brasil, no Brasil e aqui também, com uma vida mais elevada, bem melhor que
antes. Não me arrependo de ser, de ter sido garota de programa não, porque se tivesse
tido uma oportunidade para eu trabalhar e ganhar dinheiro, talvez eu não seria, né? Mais
infelizmente não tive, nem ia ter no meu modo de vida lá no Brasil. Para ter alguma coisa,
como tenho hoje… Hoje lá no Brasil, eu tenho minha estabilidade, um bom carro para
andar, tenho várias casas, tenho meus alugueres tenho minha vida, classe média lá no
Brasil, então não tenho que reclamar não.
 Quais as dificuldades/obstáculos que tem encontrado?
A dificuldade é só ir trabalhar e estar no serviço é muito ruim, é difícil. E hoje em dia está
tudo muito difícil, que antigamente não tinha muita dificuldade, a gente ia trabalhar e a
gente ganhava muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Hoje não, hoje já não ganha mais
tanto dinheiro. Mas é assim, ainda dá para eu ajudar os meus filhos, o meu intuito agora
não é juntar dinheiro mais para adquirir os bens no Brasil porque eu já adquiri bens no
Brasil, hoje já tenho a minha estabilidade no Brasil, já tenho a minha aposentadoria, o
meu dinheiro para eu comer e beber, eu e os meus filhos, eu tenho lá no Brasil, para viver
lá no Brasil. Porque no Brasil, sabe que a vida é difícil, mais cara, e quem tem dinheiro
ganha dinheiro, que não tem não ganha, então hoje eu tenho qualidade de vida no Brasil,
que se eu tivesse ficado lá Brasil e não tivesse entrado na noite, eu não teria hoje. Então,
a minha qualidade de vida hoje lá no Brasil é de classe média, né? Agora não vou mais
me preocupar tanto em trabalhar, entendeu? Já tenho a minha vida estabilizada, eu investi
em casas de aluguer, então eu tenho minha renda todo o mês, para comer, para viver bem
no Brasil.
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Entrevista 6
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
O meu motivo foi… Eu conheci o meu companheiro, depois tivemos muito tempo em
pensões, e no princípio não tínhamos dinheiro para a pensão e eu comecei, desde aí nunca
mais parei. Tinha uns 18/19 anos quando comecei e então andei muito ano nessa vida, ia
para a mata durante o dia e à noite para a estação velha, que foi onde conheci as irmãs
que me apoiavam e conversavam comigo e eu conversava com elas e gostava muito,
porque em casa não tinha ninguém para conversar, porque ninguém me apoia, mesmo
agora ninguém me dá um carinho, um abraço, um beijo que seja, ninguém me pergunta
quando eu estou doente se eu preciso de comer, tenho que me levantar eu mesmo doente
para comer. E foi assim… Já ali estou há 9 anos nas Cáritas.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Boas? Foi… Demorou muito, mas consegui alguém me apoiar para sair desta vida e
darem-me trabalho para eu trabalhar. Sou uma mulher trabalhadora hoje, honesta, não
mexo em nada de ninguém, quando preciso peço emprestado e quando recebo pago à
pessoa. Sou sempre bem recebida porque sabem que eu pago o que eu devo. Foi uma
coisa muito boa eu conseguir arranjar trabalho nas Cáritas e apoio aqui das Irmãs à um
tempo atrás quando me davam mercearia e essas coisas todas, como era só eu. Agora não
tenho essa hipótese porque já tenho mais gente em casa a trabalhar e ninguém ajuda na
mesma, mas pronto. Cá me vou desenrascando! O meu dinheiro é todo para as despesas
da casa, mercearia, carne e mais ou menos alguma coisinha para mim, que já que ninguém
me dá nada, uma prendinha para mim própria.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
Muita coisa, muita coisa! Andar nessa vida ao frio, à chuva, levar pancada. Não era bem
pancada, era uns abanões às vezes de certos clientes que eles eram brutos. E foi uma vez
eu ser assaltada, mas não me fizeram mal nem nada, só me levaram o dinheiro.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Ah, se eu lá chegar. Olhe se eu chegar, o melhor que eu posso levar é levar a minha vida
para a frente com alegria, com passeios que nunca saía de casa, agora vou quase sempre
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para o fórum com a minha filha, umas vezes sou eu a convidar outras é ela. E espero que
daqui para a frente corra tudo melhor, e tudo bem, e que eu seja feliz mais a minha filha
e o meu homem não mude, que ele agora está no ponto, no rumo certo.
 O que mudou na sua vida para deixar de se prostituir?
Foi o trabalho, o ter arranjado trabalho, tive logo alguém que me deu logo a mão. Estou
na lavandaria da Cáritas à 9 anos e toda a gente lá gosta de mim.
 Conseguiu deixar à primeira ou quantas vezes tentou até ter conseguido?
Consegui. Por vontade do meu marido não, queria que eu lá continuasse na mesma, mas
eu respondia ‘vai para lá tu’. Desde que comecei aqui a trabalhar também foi logo a
proposta que puseram foi logo deixar essa vida.
 Qual a mudança mais radical que teve de fazer na sua vida?
Olhe, digo-lhe uma coisa: não foi assim tão custoso. Com ajuda sempre de pessoas foi
maravilhoso e fiquei feliz por ter um trabalho e não andar nessa vida, porque eu sei o que
as raparigas sofrem hoje em dia. Aquilo também não era vida para uma pessoa, não é vida
para ninguém e eu hoje sei dar o valor disso, porque sofri muito, muito mal tratada pelo
meu marido, por clientes foram poucas vezes, mas em casa é que eu era muito mais mal
tratada. Mas agora desde que eu estou a trabalhar e eu ele também está a trabalhar, porque
ele não trabalhava vivia às minhas custas, então agora a nossa vida graças a Deus, e Deus
queira que continue, está melhor. Mas cair nessa vida não caiu mais, caí a primeira porque
era nova, não sabia nada da vida, ninguém nunca me ensinaram, mas agora não, já tenho
de ter cabeça.
 O que sente em relação ao período em que se prostituiu?
Eu agora vejo coisas boas, o passado é o passado, esqueci, está esquecido. Mesmo às
vezes falo nisso e elas lá no meu trabalho não gostam e dizem ‘filha, o passado é o
passado, tu agora estás outra pessoa, estás muito melhor, estás mais velha, mas pronto…’.
Quando estou doente, estão-me sempre a apoiar, a mandar ao hospital, quando tive
internada e de baixa estavam sempre a telefonar para saber como é que eu estava, se
precisava de alguma coisa. Estou feliz, estou com a idade que estou, mas estou feliz, estou
bem.
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 Que dificuldades/obstáculos encontrou?
Dificuldades? Muitas. Porque o meu marido ficava-me com o dinheiro todo que eu
ganhava, nem um tostão ficava para mim. Eu quando queria dinheiro para mim para
almoçar ao outro dia ou para comprar alguma coisa para mim, tinha que o esconder num
sítio que ele não desse com ele. Tanto que ele uma vez deu com o dinheiro escondido e
deu-me uma malha muita grande, eu andei muito tempo muito negra, toda negra. Era
pontapés, era chapadas, era tudo, por isso me tiraram os meus filhos quando eram mais
pequenino para um lar, porque eu andava à noite a trabalhar e ele andava na rua com os
miúdos dentro da alcofa. Só mais tarde é que vieram outra vez para a minha companhia,
quando tiveram idade para sair do lar. Só a última que tive é que foi mesmo para adoção,
tiraram-ma logo quando nasceu.
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Entrevista 7
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Eu não tinha trabalho, nem emprego e tinha meninas pequeninas, duas filhas.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Sei lá, olhe tinha dinheiro para comer, antigamente não se arranjava assim emprego, só
no campo e eu no campo já não podia andar, apanhei aquele problema nos pulmões, tenho
um pulmão seco, nunca mais pude lá trabalhar. Comecei nesta atividade já tinha uns trinta
e tal anos, perto de quarenta, mais ou menos.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
Olhe sei lá, tantas. Passei frio, fui assaltada muita vez, com spray, pistolas. Isto aqui (e
aponta para uma marca na cabeça) até foi um que me ia matando lá, deu-me umas
machadas aqui para me roubar, tive de ir ao Hospital da Mealhada e tudo, e até fiquei sem
ver, dois dias ou três. Ele foi mais eu e depois bateu-me por trás sem eu contar, mas ainda
lhe mandei com os pés e foi o que me valeu, tinha força naquele tempo. Se fosse agora
não.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Sei lá, nessa idade já não estou cá. Tenho andado à rasca, sinto-me cansada, cansada e
agora com este tempo pior. Também é quando faço menos, está muito frio.
 Alguma vez pensou em deixar de se prostituir?
Sim, eu já deixei mas precisei e voltei outra vez. E vou às vezes e outras vezes não vou.
Agora também não vou muita vez, e nem sábados nem domingos nunca fui.
 O que seria necessário para isso acontecer?
Eu sei lá, olhe só quando morrer. Ou qualquer dia já deixo, quando for aumentada mesmo
para a reforma a sério, aos 65 anos, venho-me logo embora, estou lá a fazer o quê? Depois
é diferente.
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 O que sente em relação à sua atividade?
É mau, muito mau, esta vida é má. Quando ando a assaltar e roubam a gente. É muito má.
 Quais as dificuldades/obstáculos que tem encontrado?
Olhe sei lá, quando não vou para lá estou sempre na cama, em casa, não vou para lado
nenhum, não nos cafés não ando nada, não me apetece. Estou bem, estou ao pé das minhas
irmãs. Elas sabem o que eu faço.
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Entrevista 8
 Motivos/necessidades que a levaram a esta atividade?
Muita fome, muita necessidade. Saí do Brasil para poder conseguir uma vida melhor aqui
dentro e afinal, quando eu cheguei aqui não consegui nada do melhor, foi ao contrário. E,
entretanto, aí segui em frente, não tinha outra opção.
 Vantagens de se manter nesta atividade?
Assim, encontrei muita amizade brasileira, mas é muito complicado, envolve muita
bebida, envolve quem cai no mundão das drogas. A prostituição em si dá muita volta,
quem souber bem analisar, ok sai numa bessa e vai para uma outra coisa melhor, mas
quem não souber continua em frente até caí no fundo do poço.
 Desvantagens de se manter nesta atividade?
É, foi muita coisa mesmo, muita coisa. Em termos de pancadaria, entre mulheres e
clientes, entre mulheres e mulheres. O mundo lá dentro é muito egoísmo, uma mulher
passa por cima da outra para poder chegar ao cliente e conseguir o dela, e está-se
marimbando para a outra, pode a outra estar passando fome, mas está-se marimbando
para a outra, e ao fim e ao cabo para quê? Para acabar no mundão das drogas, penso eu
assim, entendeu? Porque eu já vi muita coisa. Eu cheguei cá em 2010, fui para a noite,
não deu certo, fui para o dia, mas na prostituição na mesma. E já tem dois anos, vai fazer
já três anos que eu estou no trabalho normal.
 Como imagina a sua vida daqui a 10 anos?
Não tenho certeza se eu vivo até lá, uma das coisas. Vamos ter fé! Mas daqui a 10 anos,
se eu viver até lá, eu não sei se eu estou aqui ou no Brasil com as minhas netas. É o que
eu penso. Porque eu não sei como vai ser a minha vida, tudo bem que praticamente sou
casada com a Rosário, já vivo em comunhão de bens com ela, há quase 6 anos. Mas é
assim, a gente nunca sabe, eu estou falando aqui agora, amanhã isso pode dar a volta que
a gente nunca sabe. Eu tenho um sonho que é ver as minhas netas de perto, mas eu não
sei se vou chegar a realizar. A gente nunca sabe o dia de amanhã.
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 O que mudou na sua vida para deixar de se prostituir?
É assim, pronto… Eu me envolvi com uma mulher, já estou envolvida com uma mulher
desde a altura em que eu cheguei. Quando eu cheguei aqui eu falei com ela que não temos
outra opção de vida, apesar de a mãe dela nos ajudar, eu falei que ia continuar lá enquanto
ela estava a trabalhar no serviço normal, até enquanto as coisas não se estabilizarem. Fui
correr atrás não deu certo, fui correr atrás de outro lado não deu certo, porque é assim tem
que ter a força de alguém para você conseguir as coisas. Entendeu?
 Conseguiu deixar à primeira ou quantas vezes tentou até ter conseguido?
Sim, com a minha força de vontade. Porque é assim, se eu nunca disse-se um não, eu
estaria lá na mesma. Foi com força, foi com tudo. Eu posso até voltar, porque eu nunca
digo nunca, tenho dois filhos, duas netas, mas é assim eu prefiro ralar, trabalhar normal,
ganhar o mínimo dos mínimos do que voltar para a prostituição. A prostituição é muito
sofrida, muito dolorida, dói demais.
 O que foi mais difícil para si?
Foi tão difícil, tão difícil. Você dormir, você acordar e analisar que você vai tomar um
banho, ficar bem cheirosa, passar um batom, uma maquilhagem para chegar ali e o
primeiro porco que chegar encostar a mão em si, é muito dolorido. E ainda fala ‘ah, o que
é que uma velha dessa está fazendo aqui? O que é que você quer, quer um copo? Pega um
copo e vai lá para aquela mesa de lá’. Isso é muito humilhante, muito humilhante. Eu
estou falando porque eu sou sincera. É muito humilhante.
 O que sente em relação ao período em que se prostituiu?
Agora estou show de bola, estou cansada estou, estou estourada, sinto dores, minhas
mãos, os meus ossos dói, mas olha… Saiu do meu trabalho, vou para casa, faço minha
comida, cuido da minha vida direitinho, saiu, vou curtir um bocado, vou beber uns copos,
não sou santa. Mas é assim, sei livrar daquele pessoal, ali na balada tem pessoas que não
tem nada haver com o outro lado, pessoas honestas, e é assim graças a Deus. Pronto, é
pouco é, mas pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada, e é verdade.
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 Que dificuldades/obstáculos encontrou?
É assim, quando eu vim para cá era com uma proposta de trabalho e quem me trouxe para
cá foi uma pessoa que se dizia ser muito amiga minha e quando eu cheguei aqui dentro
de Portugal a primeira coisa que ela falou foi ‘está aí um telefone e o seu anúncio está
colocado, txi vira’. Foi na altura que eu cheguei, e eu sem saber nem atender o telefone,
foi muito complicado minha vida, muito complicado. Mas pronto, estou aqui. Vou dar a
volta por cima.
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Apêndice 5 – Declaração de Consentimento Informado
No âmbito do 2º ano do Mestrado em Serviço Social, inserido na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), está a ser
desenvolvido um trabalho de investigação intitulado “Histórias da Prostituição:
percursos de vida de mulheres acompanhadas pela Equipa de Intervenção Social
ERGUE-TE”, cujo objetivo geral é analisar os percursos de vida de mulheres em contexto
de prostituição.
Esta investigação tem a orientação da Professora Doutora Jaqueline Marques
(Professora da FPCEUC) e da Dr.ª Helena Fernandes (Assistente Social da Equipa de
Intervenção Social ERGUE-TE) e será defendida publicamente sob a forma de
Monografia de Estágio.
Para a sua concretização será necessário a realização de uma entrevista
semiestruturada, a fim de poder recolher alguns dados sobre os percursos de vida de cada
pessoa, inclusive dados pessoais. Assim, e para que posteriormente se possa fazer a
análise dos dados, será fundamental a cedência (gratuita) de gravação de voz.
A sua participação é voluntária e poderá abandonar o estudo em qualquer altura.
Eu, __________________________________________________, portador do
CC/Passaporte nº ___________________, declaro, para todos os efeitos legais, ceder de
forma livre e informada o meu consentimento para recolha e tratamento dos meus dados
pessoais (a Nacionalidade, a Data de Nascimento, as Habilitações Literárias, o Estado
Civil, a Composição do Agregado Familiar e o Tipo de Habitação), bem como declaro,
ceder de forma voluntária e gratuita os direitos de utilização da minha voz, tal como
captada nas gravações realizadas no dia ___/___/2019, autorizando a sua utilização
exclusiva para fins académicos (Monografia de Estágio), comprometendo-se a Estagiária
Ana Cristina Santos ao sigilo absoluto e à sua destruição aquando terminada a sua
utilidade.
Caso pretenda receber um exemplar da Monografia, deixe o seu Email:__________________________________________________.
__________________, ____/____/2019
_________________________________
(Assinatura da participante)
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Anexos

Anexo 1 – Esquema global dos recursos humanos
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