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RESUMO
O presente trabalho analisa experiências vivenciadas por mulheres lésbicas no município de Oiapoque
decorrente da relação que se estabelece, em 2008, com gestores do Estado do Amapá e sociedade civil
organizada, observando ações de políticas públicas de saúde, subsidiado pelos autores Frey e Klaus
(1997). Procurase também interpretar as narrativas de uma amostra de 50 mulheres lésbicas, que tra
balham como profissionais do sexo, sobre os efeitos nefastos da ineficiência das referidas políticas.
Tomouse como marco de análise a “Operação Turé”, uma parceria entre o referido governo do Amapá,
a Força Aérea Nacional, GHATA e UNIFAP.  Na interpretação dos dados empíricos, foram focalizadas as
maneiras como essas mulheres percebem e representam os efeitos das referidas políticas. A metodo
logia incluiu a aplicação de 50 formulários e a realização de entrevistas livres com atores significativos
do referido município sobre a temática enfatizada.
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1. Introdução
O artigo em questão objetiva compreender as experiências vivenciadas pelas “profis

sionais do sexo” nas regiões fronteiriças – Brasil e França – com base em narrativas. Para
este fim, partese da ideia que a Organização Social não Governamental, GHATA (“Grupo de
Homossexual Thildes do Amapá”) se apresenta para a sociedade amapaense como sujeito
de ação que tenta construir com o outro, nesse caso as Lésbicas, que se prostituem no mu
nicípio do Oiapoque. O grupo GHATA realiza em Macapá, um trabalho em defesa dos direitos
humanos, esforçandose para edificar parcerias com os gestores das políticas públicas e ou
tras Instituições Sociais. 

A partir da pesquisa etnográfica, realizada nesse município fronteiriço, região amazô
nica, buscase compreender as estratégias e abordagens utilizadas pelas lideranças do GHATA
para estabelecer diálogos com as “meninas do Oiapoque”. No viés exposto tomouse como
referência empírica as vozes de cinquenta mulheres lésbicas. O Amapá, no que tange a fron
teira binacional, sempre esteve atrelado a conflitos em que predominam relações de poder

1 Trabalho apresentado no GT “Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pósgênero como estratégias de
agenciamento” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Gêneros, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Doutora em Ciências Sociais com habilitação em Sociologia; Coordenadora do Curso de Relações Internacionais 
UNIFAP; Coordenadora do grupo de estudo e pesquisa de aspectos sócio econômicos e gênero da fronteira inter
nacional do Amapá; Membro do grupo de estudos e pesquisa sobre mulheres e relação de gêneros Eneida de
Moraes da UFPA.

3 Doutora em Ciências Sociais com habilitação em Sociologia; Coordenadora Adjunta do Programa Universidade Aberta do Brasil,
portaria nº. 896/2015  UNIFAP; professora do Colegiado de Ciências Sociais – UNIFAP; Pesquisadora do grupo de estudo e
pesquisa de aspectos sócio econômico e gênero da fronteira internacional do Amapá; Sócia fundadora do Núcleo Interdisciplinar
de Estudos em Diversidade Sexual, Gêneros e Direitos Humanos – UFRN.
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com a França, desse modo, tais relações redirecionam as condutas dos sujeitos e interferem
nos modos de subjetivação, desencadeando debates e polêmicas acerca da prostituição.

Entretanto, por se tratar de um estudo que também envolve a dimensão das relações
sociais de gênero  que ocorrem tanto no âmbito privado quanto na esfera pública, respon
sável pelas assimetrias existentes nos lugares ocupados por homens e mulheres na vida social
 por certo será feito o uso da teoria crítica de Joan Scott (1993). Esta teórica discorre gênero
como uma categoria de análise relacional, destacando as relações de poder, organização po
lítica e sujeito social. 

Diante do contexto, o presente artigo está estruturado em três partes: na primeira, pro
curase traçar luta do movimento LGBT no Amapá, tomando como referência empírica a ONG
GHATA (“Grupo de Homossexual Thildes do Amapá”); na segunda parte expõese os discursos
dos atores sociais envolvidos, os pontos principais que delineiam as subjetividades lésbicas
tucujús nessa região de fronteira; e na terceira parte, as considerações finais dando voz às
lésbicas que trabalham como “profissionais do sexo” na região de fronteira – Brasil e França.

Na contemporaneidade, é comum ouvir grandes debates acerca da Amazônia, uma vez
que muitos autores que tratam desta questão parecem preocupados com o destino da região,
o que acaba fazendo com que tomem a Amazônia como coisa, como objeto valorativo. Assim,
por trás da discussão sobre temas que refletem a questão ambiental, o aquecimento global
entre outros, permanece latente o interesse no aspecto específico do desenvolvimento eco
nômico dessa região do planeta, posto que apenas alguns teóricos parecem preocupados
com o desenvolvimento humano dos povos que ali habitam. 

Frente a este debate, o Amapá4 parece invisível, pois apesar de ser um dos estados da
região Amazônica que encanta por suas peculiaridades históricas, localização geográfica, di
versidade biológica, percentual de áreas protegidas, ali também se esconde a violação dos
Direitos Humanos, porém partese do pressuposto que toda a região amazônica é marcada
por diversos conflitos de interesse (RÜCKERT, A.; CAMPOS, H. A.; SUPERTI, E.; PORTO, J. L. R,
2014) decorrentes de relações de poder (FOUCAULT, 1997).

Nesse cenário, um fato que chama atenção remete a violação dos direitos humanos
pelos gestores das políticas públicas. Esse Estado parece estar mais comprometido com acor
dos políticos que privilegiam e potencializam investidores internacionais5, do que em con
centrar esforços na promoção de políticas públicas para sua população como: Crianças,
adolescentes e jovens; Mulheres – tradicionais e GLBT; Povos indígenas; Afrodescendentes
– negros e quilombolas; Migrantes; Pescadores e Pescadoras; Pessoas com deficiência; Po
pulação de rua e encarcerada;

Porém, a insatisfação social silenciase diante de discursos retóricos e ideológicos que
vem acompanhado de slogan emblemático como: “O Amapá empreendedor”, “O Amapá:

4 Sua localização geográfica: Sul: rio Amazonas (Macapá); oeste: rio Jarí (Laranjal do Jarí); Leste: oceano Atlântico;
Norte: Guiana Francesa (rio Oiapoque e Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque). Vale salientar que o mu
nicípio de Macapá é o único do Brasil cortado pela linha imaginária do Equador. Características específica do
Amapá, isso nos remete ao período em que este era Território Federal4 . Com a promulgação da Constituição de
1988, o até então território é transformado em Estado. Seguindo o ritmo da modernidade o novo estado, parece
nascer comprometido apenas com “políticas econômicas” em detrimento do “social”, o “cultural”. Além disso, en
frentou o desafio de sair da tutela do Governo Federal, para promover, de modo autônomo, o desenvolvimento
econômico, cuja base está assentada no extrativismo, atividades industriais e mercantis, serviços administrativos.

5 A Jarí Celulose foi uma fábrica de produção de celulose e outros produtos. A ICOMI foi uma mineradora de explo
ração de minério de ferro e manganês. 
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Os pés no presente e os olhos no futuro”. Este último slogan parece apontar para um futuro
distante aquilo que a população amapaense tanto necessita no presente. Neste contexto, é
válido destacar como expoentes máximos, alguns indicadores de diferenciação como: gênero,
orientação sexual, violação dos direitos humanos, discriminação.

Com relação a essas mulheres amazônicas, percebese que esses gestores quando in
tervém nos modos de subjetivação acentuam aspectos negativos, de forma que as “profis
sionais do sexo”, quando estigmatizadas e violadas, são levadas a agir por si em defesa de
sua própria vida. Além disso, o presente artigo ainda destaca a relevância da subjetividade
Tucuju6, com ênfase no universo de práticas e representações sociais que envolvem a sua
sexualidade. 

Assim, são produzidos discursos que neutralizam a participação dessas “profissionais
do sexo” das benéficas a que têm direitos. Para evitar mal entendido, vale salientar que essas
mulheres são detentoras de direitos, respeito e desejam ser tratadas como tal.  Todavia, elas
evidenciam, em maior ou menor grau, o desconforto de ser jogadas no rol dos diferentes7.
Por entender que, em razão de sua singularidade subjetiva e o trabalho que desenvolvem, a
diferença produz desigualdade. Nesse sentido, encontrouse fortes narrativas sobre violação
de direitos, ausência de políticas públicas, conceituações negativas acerca da prostituição,
atribuição de marginalidade com relação a atividade que executam.

2. GHATAS! SIM SENHOR: subversão da identidade
Inicialmente, pretendese apresentar como foram estabelecidas parcerias do GHATA, a

partir da relação com a representante do Núcleo de Referência Antihomofobia – NRAH, da
Universidade Federal do Amapá em 2007. Ouviuse falar nas lideranças, militantes do grupo
GHATA, no momento da realização da 1ª Conferência LGBT8 do Estado do Amapá, momento
esse que foi oportuno para o estabelecimento de diálogos com os representantes do seg
mento LGBT amapaense. Participaram dessa conferência, delegações dos 16 municípios que
compõem esse Estado.

Seguidamente, no momento da realização da referida Conferência, ao fazer um breve
balanço sobre os acontecimentos, foi possível observar fragilidade, no relacionamento dos
atores sociais ali presentes, visto que se faziam representar lideranças dos gays, bissexuais,
travestis e transexuais. O fato de se estar participando, efetivamente, da comissão organiza
dora, possibilitou uma aproximação dos atores sociais ali representados. Assim, foram inda
gadas as demais lideranças, o porquê, da ausência da representação feminina, às lésbicas,
naquele contexto histórico, pois entendese que as garantias dos direitos ali reivindicados
só seriam asseguradas, se houvesse uma ação coletiva, uma luta conjunta. Desse modo, foi

6 Denominação dos povos indígenas de origem tupi que habitaram a região de Macapá.
7 Entre os diferentes existem aqueles que são toleráveis e outros que são os intoleráveis, dependendo da ação de

senvolvida e dos papeis desempenhado o diferente é classificado tolerável ou intolerável. As políticas afirmativas
que surgem no gov. Lula, também são denominadas políticas de tolerância. Narrativas da conferência; “apesar de
você ser, mulher, cor negra, indígena, portador de necessidades especiais, eu te tolero”; “Mas você que é LGBTT,
aí é pedir demais, eu não te tolero”... Isto se evidenciou quando, no momento da 1ª Conferência Estadual, um re
presentante do Oiapoque, pediu a palavra e desabafou: “Você não é expulso de casa por ser pobre, por ser
mulher, negro, etc, mas por ser LGBT”

8 Objetivo dessa 1ª Conferência Estadual GLBTT: “abrir caminhos e garantias para o exercício da cidadania plena
da comunidade GLBTT amapaense”
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com desapontamento que a informação da recusa das lésbicas na participação da Conferên
cia foi recebida.

No entanto, pela primeira vez a orientação sexual estava sendo vinculada a um direito,
porém, mesmo assim, era possível perceber, durante a Conferência Nacional, um tipo espe
cífico de teimosia irracional do seguimento GLBT, visto que alguns interesses individuais ten
tavam sobrepor aos interesses coletivos. Durante os dias que ocorreu a conferência Nacional,
a comunidade LGBTT parecia estar em estado de graça, ou seja, um estado de espírito cole
tivo que aflorava repetidas vezes naquele momento histórico.

Dessa forma, durante a conferência, nos momentos em que antecederam os debates,
ouviuse palestrantes e representantes das delegações do RJ e RS referiremse às “thildes”9

do Amapá, considerandoas como bom exemplo de organização civil, que ao longo de mais
de uma década, ainda que de modo incipiente, lutaram em prol dos direitos dessas minorias.
Ali também tomouse conhecimento da ONG liderada pelas thildes, denominada legal com
GHATA10. 

Todavia, em um tipo de sociedade como o Amapá, encontrar pessoas com disponibili
dade e interesse em trabalhar os fundamentos legais que dão suporte à compreensão do di
reito à dignidade sexual dos atores representado por cada letra da sigla LGBTT tornase
complicado, posto que, por toda parte este movimento encontrase marcado por estigmas
e violências, que muitas vezes ocorre de maneira “simbólica”, de acordo com Bourdieu
(2003), oprimindo de maneira suave e invisível pessoas que transgridam o padrão de hete
ronormativo estabelecido.

Os grupos que lutam, pelo exercício da plena cidadania naquele Estado, tentam romper
com a invisibilidade imposta por aqueles que se apoiam em valores arcaicos e sobrecarrega
dos de preconceitos. É nesse viés que o desejo de suplantar valores como estes funciona
como uma espécie de “alavanca” que destrava a luta pelo reconhecimento da diversidade
sexual na sociedade amapaense. Por essa razão, são poucas as pessoas que se dispõem a
desempenharem esse papel.  

Mediante essa situação, o NRAH recebia, com certa frequência, convites de represen
tantes da sociedade civil, que trabalhavam com Direitos Humanos, para fazer parcerias, as
quais foram importantes e oportunas à aproximação da coordenação do núcleo com repre
sentantes do GHATA. Tudo Isto foi fundamental para abertura de um espaço de diálogo com
Ivana11, uma das representantes das lésbicas, ausente nas Conferências Estadual e Nacional. 

No entanto, a despeito de tudo isso, entendese que tal aproximação fora fundamental
para a edificação de novos laços sociais de parceria com aquelas representantes da sociedade
civil, pois parecia estar diante da oportunidade de esclarecer muitas curiosidades do tipo:

9 Denominação dada às lésbicas do Amapá. Segundo informação das representantes das Lésbicas a origem do
nome, deriva de Matilde, uma Srª. Dona de um bar que acolhia as jovens Lésbicas quando estas eram expulsas
do convívio familiar. O local ficou conhecido como casa das tildes. Numa homenagem a esta Sra., as representantes
das lésbicas criaram  em 2001  a ONG, o GHATA.  

10 Grupo das Homossexuais Thildes do Amapá.
11 Ivana Maria Antunes Moreira, representante legal do GHATA, informou que a recusa em participar das referidas

conferência, partira de uma decisão coletiva de todas as associadas da ONG. Alegou também dificuldade de
diálogo com os representantes do AGTAP – Associação dos Gays e Travestis do Amapá. Vale destacar que o
GHATA tem simpatia pelo ex senador cassado, Capiberibe e sua esposa a dep Federal Janete Capiberibe; Já o
grupo AGTAP é simpatizante do atual gov. Waldez Gões. É notório o enfretamento que estes dois grupam travam
para manter o empoderamento político.
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por que o GHATA fora referendado por dois palestrantes na Conferência Nacional? Por que
se reconheciam como thildes? Quais as diretrizes da ONG que representam? Se existia uma
unidade política naquele grupo? Como estavam organizados, como se agrupavam? Afinal o
que buscavase primeiramente compreender, era como o segmento LGBTT agia, principal
mente, quando confrontado com os discursos sobrecarregados por três palavras de ordem:
naturalização, universalização e eternização, no Estado do Amapá.  Tal segmento seguia uma
orientação nacional? Para responder estes questionamentos, as representantes faziam rela
tos, apresentando fragmentos de suas ações na luta por Direitos Humanos ao longo de suas
trajetórias como ativistas da causa. 

Algumas vezes, as lideranças do GHATA deixavam evidente o descontentamento com
as lideranças do movimento gay amapaense. As análises dessas lideranças sobre o movi
mento gay se constituíam em críticas sobre o machismo. Por outro lado, a própria Ivana era
a primeira a reconhecer as relações desiguais de poder entre gays e lésbicas, o que dificultava
o trabalho conjunto em prol do reconhecimento dos direitos LGBT. Essa questão era a via de
acesso para gerar entendimento acerca do contexto específico de produção de relações de
sigual de gênero.

Neste sentido a compreensão de gênero de Scott é útil, ao conceber tal conceito como
relações sociais entre homens e mulheres, culturalmente construídas e estabelecidas a partir
de diferenças anatômicas entre os sexos, que definem e instituem o masculino e feminino
“o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas
entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações sociais de poder”.
(SCOTT, 1993:86). A autora ainda ressalta que sua proposta analítica se adéqua ao exame de
outras categorias como classe e raça, mas alerta que estudos nessa vertente requerem, dos
intelectuais, o compromisso com segmentos socialmente excluídos, chamados de “minorias
sociais” 12, o que nem sempre ocorre devido ausência de paridade entre as três categorias:
“A litania ‘ classe, raça e gênero’ sugere uma paridade entre os três termos, mas, na verdade,
eles não têm estatuto equivalente”. Enquanto a categoria de “classe” tem seu fundamento
na elaborado teoria de Marx (...), “raça” e gênero não carregam associações semelhantes.
(SCOTT, 1993:73). 

Resumindo, podese afirmar o seguinte: o machismo também se materializa nas rela
ções homossexuais, haja vista que, se o movimento gay reproduz a discriminação de gênero,
o coletivo LGBT dá um passo pra trás, distanciando da construção da cidadania LGBT. No ras
tro dessa compreensão visualizase múltiplas tentativas para edificar políticas de reconheci
mento dessas identidades, o que levou a desvendar os acontecimentos históricos que
antecederam a primeira Instituição Lésbica da Amazônia, que iniciava a luta para assegurar
o direito à diversidade sexual no Amapá.

Segundo informações das lideranças femininas, na década de setenta, no então terri
tório, era comprometedor deixar aflorar, dar visibilidade à orientação sexual. Diante disso,
as lésbicas do Amapá criaram códigos para se comunicarem, protegendose assim do perigo,
uma característica do período ditatorial, uma vez que a organização clássica patriarcal que
apresenta e orienta, secularmente os dois sexos, se estabeleceu na região amazônica, sob
forma de dominação (ÁLVARES, 1994). 

12 As minorias sociais são grupos sociais que estiveram a margem da sociedade, sendo minorias nas estruturas do
poder. 
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Posteriormente, com o processo de abertura política e democratização do País, pode
se avaliar de modo mais contundente na visibilidade LGBT, pois houve a possibilidade de pro
mover encontros em determinados locais públicos. Assim, as thildes que se reuniam em
guetos passaram a se encontrar em bares e boates, espaços propícios à reconstrução de
novas identidades. 

Porém, mesmo com os avanços do processo de democratização e dos novos espaços
socialização LGBT, a sociedade macapaense ainda estigmatizava e condenava a homossexua
lidade na década de 1990; contexto responsável pela saída das lésbicas de seu local de ori
gem, em busca de oportunidade de sobrevivência. Assim, vão para os municípios fronteiriços,
a exemplo de Oiapoque e Laranjal do Jarí, tal como garimpos, locais de exploração de miné
rios – Serra do Navio ; zonas de livre –comércio – Santana (região do porto).

3. AGENCIAMENTO DO CORPO NA REGIÃO DE FRONTEIRA
O município do Oiapoque está localizado na Amazônia setentrional e limitase ao norte

com Guiana Francesa. É originado da morada de um mestiço, chamado de Emile Martinic e,
inicialmente foi denominado como “Martinica” e transformado em território em 1907, com
finalidade de demarcar o território brasileiro em razão da contestação francobrasileiro (Con
federação Nacional dos Municípios s/d).

No entanto, a concepção da origem desse município se modifica na fala das informantes,
as profissionais do sexo. Contradizendo a história oficial acerca surgimento do município em
questão, informam que este “[...] nasceu de uma corruptela que se localizava ao redor de
um garimpo” e reunia garimpeiros e mulheres, “nós as putas”.13 Vale ressaltar ainda, que o
garimpo representa o espaço da produção e os corpos dessas mulheres representam, neste
contexto, o espaço da recreação.

Desse modo, sabese que a denominação “profissional do sexo” é uma construção mo
derna. No Brasil, emerge como categoria política que atribui legitimidade a essa ocupação,
além de possibilitar o empoderamento das mulheres prostitutas. Todavia, sabese que tal
permanência está assegurada no código de Classificação Brasileira de Ocupação, visto que
no território brasileiro, a prostituição não é considerada crime. Porém, as múltiplas dimen
sões da realidade social no Oiapoque, no que tange a ocupação da prostituição envolve o
agenciamento de terceiros, tornandoa como uma atividade ilegal pela legislação brasileira
(PAZZINI, 2014).  

Seguidamente, em 25 de agosto do ano de 2008, aconteceu no município de Oiapoque,
a Operação “Turé”14,  que por sua vez foi uma parceria entre o Governo do Estado e a Força
Aérea Brasileira (FAB),  tendo como principal objetivo promover o atendimento à saúde da
população local, no período de 26 a 30 de agosto de 2008. No âmbito da referida operação
foram oferecidos atendimentos nas especialidades médicas de ginecologia, ortopedia, pe
diatria, odontologia, clínica médica e cirurgia geral e como a equipe médica da FAB havia de
senvolvido uma nova técnica para identificar problemas ginecológicos e assim poder

13 Narrativas coletas com as lésbicas que trabalham como profissionais do sexo no município do Oiapoque. 26/27
de agosto de 2008. Ocasião da Roda de conversa sobre Direitos Humanos. Na ocasião questionaram o seguinte:
“direitos humanos para quem, se convivemos todos os dias com a violência”.

14 Dança indígena.
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diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis no mesmo dia – o que normalmente de
mora de 15 a 20 dias – então, ali seria o lugar propício para  aexecução de tal técnica.

Como a Ivana, representante do GHATA15, participava do conselho da saúde da mulher,
foi convocada para participar de tal operação. Seu papel seria fazer a mobilização das mu
lheres, lésbicas, as que trabalham como profissionais do sexo, naquele município, logo, a
Universidade, através do NRAH, foi convidada para contribuir no processo de mobilização,
sensibilizando aquelas mulheres que desacreditavam dos gestores das políticas públicas.

No decorrer da execução da ação conjunta, as representantes da GHATA e do NRAH,
realizaram visita nas residências das profissionais do sexo, nos espaços de agenciamento
como bares e boates na rua.  Esse primeiro contanto foi marcado por desconfiança e des
crença por parte das profissionais do sexo, na atuação dos órgãos de saúde pública. 

No entanto, para criar um clima mais favorável ao diálogo, solicitouse aos gestores pú
blicos locais, a concessão de um espaço neutro para a realização e sensibilização, sendo ce
dido uma sala no Museu dos Povos Indígenas, local onde conseguiuse reunir cerca de 10
mulheres. Iniciando assim as atividades propostas na operação Turé. 

No decorrer do debate sobre Direitos Humanos, o que mais chamou a atenção foi o fato
de existirem, naquele momento, discursos contraditórios: o da FAB, no sentido de limpeza e
higienização dava margem a interpretação tipo: que as profissionais do sexo eram respon
sáveis pela disseminação DST/AISD naquele município.

Por outro lado, já o discurso apresentado pela ONG GHATA e pelo NRAH destacava os
Direitos Humanos como alternativa para o acesso às políticas públicas, particularmente as
de saúde.  Mesmo deixando claro que elas teriam direito a atendimento diferenciado, à
saúde, muitas ainda desacreditavam dessa possibilidade. Mas, ainda assim, ocorreu interação
entre os vários sujeitos envolvidos na ação, através da fala sobre direitos humanos, abor
dando temáticas como o uso da camisinha e a necessidade de fazer o exame do HIV16 perio
dicamente. A partir desse momento, com a abertura do espaço de diálogo estas mulheres
pareciam recuperar a credibilidade perdida. Foi por meio de uma roda de conversas sobre a
temática, que nos ensejou possibilidades de ouvir experiências, vivências e casos de violação
de seus direitos. A frase de maior impacto é a seguinte: “O poder está nas mãos daquele
que atira a primeira bala do revolver!”.

A despeito desse contexto problemático em que se encontra o Oiapoque, comprovase
que, grande parte das “profissionais de sexo” ali presentes, são lésbicas. Estas mulheres, na
maioria das vezes, sustentam suas companheiras, vindas de lares desfeitos, fugindo da vio
lência de seus antigos parceiros.

Por fim essa ação conjunta – UNIFAP/GHATA/Secretaria de Saúde/Aeronáutica, possi
bilitou a abertura de diálogo entre gestores governamentais, movimentos sociais e Univer
sidade no extremo norte do Brasil. Revisitando essa realidade, constatouse que poucas
modificações ocorreram no âmbito das políticas públicas de saúde. 

15 Sociedade Civil Organizada.
16 Um dado preocupante foinos transmitido pela secretaria de saúde do Oiapoque, onde foi realizada uma pesquisa

no município. De 200 pessoas examinadas, 20 eram portadoras do vírus HIV. Isto nos chamou a atenção para
gravidade da situação daquele município. Este índice é preocupante, uma vez que, não existe uma política
pública voltada para o atendimento efetivo desta população, o que faria com que os números fossem bem
menores do que os apresentados.
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As profissionais do sexo continuam em situação de vulnerabilidade social, principal
mente quando seus clientes se recusam a pagar pelo serviço prestado. Algumas narraram
que nesse caso, procuraram a delegacia local para registrar queixa, no entanto, depararam
com o descaso do gestor que, além de ignorar o relato das queixantes muitas vezes a amea
çavam. Em outra situação, quando se tratava de um cliente estrangeiro, o gestor em questão
cobrava propina do mesmo e o deixava atravessar a fronteira. Tudo isso expressa a violação
dos direitos humanos das meninas que trabalham como profissional do sexo nessa região
de fronteira.
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