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Resumo 

Esta pesquisa se constituiu na análise, na obra literária 

As meninas da esquina: diários dos sonhos, dores e 

aventuras de seis adolescentes do Brasil, de Eliane 

Trindade, dos significados das práticas de prostituição 

na vida das mulheres jovens, cujos diários constituem a 

obra. O objetivo desta pesquisa foi verificar se a vivência 

de prostituição pode funcionar como exercício de 

liberdade – considerando o contexto político-cultural 

patriarcal e machista. A crítica feminista e os estudos de 

gênero fundamentaram teoricamente este trabalho. 

Introdução  

As meninas da esquina: diários dos sonhos, dores e 
aventuras de seis adolescentes do Brasil, de Eliane 
Trindade, teve sua primeira edição publicada em 2005. 
O livro é composto de 6 diários escritos e gravados entre 
setembro de 2003 e outubro de 2004, por meninas que 
tinham, na época, entre 14 e 20 anos. A leitura dos 
diários me trouxe algumas questões. Resolvi buscar, 
então, as respostas para as minhas perguntas, a 
respeito das vivências na prostitituição, dentro dos 
estudos feministas. O propósito dessa pesquisa, 
portanto, foi verificar se é possível que uma vivência de 
prostituição funcione como exercício de liberdade – 
considerando o contexto político-cultural patriarcal e 
machista –, considerando os referenciais teóricos 
estudados e a análise dos diários. 

Material e Métodos 

Os principais materiais de estudo durante minha 

pesquisa foram a obra As meninas da esquina e textos 

de autoras feministas liberais e radicais, tais como 

Monique Prada, Martha Nussbaum, Andrea Dworkin, 

Sheila Jeffreys, entre outras. O estudo desses textos, 

tanto o literário quanto os teóricos, foi feito de forma 

minuciosa, por meio de fichamentos de citação e 

anotações. Os temas escolhidos para aprofundamento 

das análises também foram analisados cuidadosamente, 

levando em conta a recorrência deles dentro do texto 

literário analisado. 

Resultados e Discussão 

A questão da prostituição tem sido discutida há muito 
tempo dentro dos estudos feministas, fazendo 
despontar, no decorrer dos anos, diferentes opiniões e 
argumentos sobre o assunto. Levando isso em conta, 
mostrei, durante a pesquisa, as discussões já existentes 

dentro dos estudos feministas sobre prostituição. As 
feministas liberais argumentam que a venda de sexo não 
é diferente da venda de outros tipos de trabalho em troca 
de um salário, já as feministas radicais consideram a 
prostituição como uma forma de violência e opressão, e 
não como um trabalho. Por meio das análises dos 
diários, podemos entender melhor como é essa 
realidade dentro da prostituição e como funcionam, na 
prática, as questões que as autoras feministas discutem 
em seus textos, já que as meninas autoras dos diários 
representam a situação da maioria das meninas e 
mulheres que são prostituídas. 

Conclusão ou Conclusões 

Após a análise dos diários e o estudo dos textos teóricos 

sobre prostituição, pude concluir que a realidade da 

maioria das meninas e mulheres prostituídas não está 

relacionada à sua liberdade, e sim às suas necessidades 

mais básicas. Liberdade não existe dentro da 

prostituição nesses casos. O descaso do Estado pela 

população que mais sofre com a pobreza é um dos 

fatores que prejudicam grandemente a vida dessas 

meninas, que se vêem totalmente desamparadas. A 

cultura da pedofilia, influenciada e diretamente 

relacionada com a pornografia e com o machismo 

inerente a nossa sociedade, também tem relação com o 

“sucesso” dessas meninas dentro da prostituição, já que 

quanto mais novas elas iniciam, mais dinheiro 

conseguem ganhar. A exploração sexual de crianças e 

adolescentes e a prostituição não devem nunca ser 

ignoradas e as estruturas sociais que permitem essas 

realidades devem ser completamente derrubadas. 
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