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O uso do território é feito a partir de dois grupos, os atores hegemônicos e os hegemonizados.
Os atores hegemônicos são aqueles grupos sociais com maior poder que utilizam o território
como um recurso para dar continuidade ao controle territorial. Enquanto que os atores
hegemonizados fazem o uso do território como abrigo. As profissionais do sexo fazem parte
dos grupos de vulnerabilidade social que usam o território como meio de sobrevivência, ou seja,
elas representam os atores hegemonizados que iremos abordar neste trabalho. Quando
falamos da prostituição estamos nos referindo a uma das atividades do circuito inferior da
economia urbana, com os agravantes de que é uma atividade profissional altamente
estigmatizada e desvalorizada socialmente. O objetivo desse trabalho é compreender como
ocorre o uso do território pelas profissionais do sexo no centro da cidade de Campos dos
Goytacazes, especialmente o papel dessas mulheres na economia urbana. Além disso, é
imprescindível elaborar um perfil socioeconômico dessas profissionais e delimitar o perfil dos
clientes. Ademais, também tenho como objetivo identificar quais as formas de apropriação do
espaço urbano pelas profissionais do sexo. A economia do circuito inferior e superior, o território
usado e a estigmatização social, a partir desse grupo social em questão, são os conceitos que
sustentam essa pesquisa. A metodologia utilizada fundamenta-se em levantamento
bibliográfico, mapeamento das ruas onde há concentração das profissionais do sexo e
fotografias tiradas por elas segundo seu próprio olhar ou de seu dia a dia. Também serão
realizadas entrevistas qualitativas com roteiro semi-estruturado, de forma online devido a
pandemia do COVID-19, que serão divididas em seis blocos com questões relacionadas a sua
identidade, a profissão do sexo, sobre os clientes, sobre possíveis cooperações na sociedade e
sobre economia urbana. Pôr fim a sistematização, análise e debate da literatura com as
informações das entrevistas.
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