
 



 

 
1 

INFOREGGAE – EDIÇÃO 1 

 
 
 
Projeto: O Além do Arco-Íris é um projeto que atua com travestis pobres que 
trabalham na prostituição em lugares perigosos, ilegais e insalubres. Realiza Busca 
Ativa semanal. 
 
Resumo: Esta edição do InfoReggae apresenta dados sobre o trabalho realizado 
no primeiro semestre de 2013. 
 
Definições: 
 

Travesti: pessoa que vive como pessoas do sexo oposto vestindo se como 
essa, podendo adotar nome social, mudar a voz, o cabelo, em parte do dia ou 
no dia-a-dia com fins pessoais ou não. 
 
Transformista: pessoa que se veste como pessoas do sexo oposto com 
objetivos essencialmente comerciais (prostituição, por exemplo) sem realizar 
mudanças no corpo. 
 
Mulher transexual: pessoa que nasceu genética e fisicamente do sexo 
masculino mas que se reconhecem como pessoas do sexo feminino. 

 
 
 

1 - Informações Gerais do Grupo Entrevistado 

 
 
1.1 - Distribuição dos entrevistados segundo o local da entrevista: 
 

Local da entrevista Total Percentual 
Via Dutra......................................................... 21 ............................................... 27,6% 
Augusto Severo .............................................. 12 ............................................... 15,8% 
Lapa ................................................................. 9 ............................................... 11,8% 
Cine Iris ............................................................ 8 ............................................... 10,5% 
Cine Regência .................................................. 6 ................................................. 7,9% 
Praça Tiradentes .............................................. 6 ................................................. 7,9% 
Avenida Brasil ................................................... 4 ................................................. 5,3% 
Central do Brasil ............................................... 4 ................................................. 5,3% 
Nova Iguaçu  .................................................... 3 ................................................. 3,9% 
Posse ............................................................... 3 ................................................. 3,9% 
Total ............................................................... 76 ..............................................100,0% 
 
Comentário: A Via Dutra tem se tornado um espaço crescente de prostituição das 

travestis e mostra-se o local mais perigoso que a equipe acompanhou. As travestis 

que atuam em cinemas de prostituição trabalham com clientes fixos e buscam na 

sala fechada do cinema alguma “proteção”. 
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1.2 - Distribuição dos entrevistados segundo o perfil: 
 

Perfil Total Percentual 
Travesti ........................................................... 72 ............................................... 94,7% 
Mulher Transexual ............................................ 3 ................................................. 3,9% 
Transformista .................................................... 1 ................................................. 1,3% 
Total ............................................................... 76 ..............................................100,0% 
 
Comentário: A forte presença na prostituição ainda é feita por travestis que 

modelam o corpo sem cuidados especiais. 

 
 
1.3 - Distribuição dos entrevistados segundo os Grupos de Idade: 
 
Grupo de Idade Total Percentual 
De 20 a 29 anos ............................................. 30 ............................................... 39,5% 
De 30 a 39 anos ............................................. 27 ............................................... 35,5% 
De 17 a 19 anos ............................................. 10 ............................................... 13,2% 
De 40 a 49 anos ............................................... 9 ............................................... 11,8% 
Total ............................................................... 76 ..............................................100,0% 
 
Comentário: Para a prostituição a idade de 30 anos é considerada alta. 

Veja na tabela auxiliar abaixo que 75,0% das travestis com 30 anos ou mais de 

idade se prostituem na via pública, que são sempre os lugares mais perigosos. 

 
 
Tabela Auxiliar: pessoas com 30  anos ou mais de idade segundo o local de 

prostituição: 

 
Local Total Percentual 
Cinema de prostituição ..................................... 9 ............................................... 25,0% 
Via pública ...................................................... 26 ............................................... 72,2% 
Via pública e prostíbulo .................................... 1 ................................................. 2,8% 
Total ............................................................... 36 ..............................................100,0% 
 
 
1.4 - Distribuição dos entrevistados segundo a Escolaridade: 
 
Escolaridade Total Percentual Acumulado 
Fundamental Incompleto ................... 37 ......................... 48,7% ........................ 48,7% 
Fundamental Completo ..................... 10 ......................... 13,2% ........................ 61,8% 
Ensino Médio Incompleto .................. 13 ......................... 17,1% ........................ 78,9% 
Ensino Médio Completo .................... 15 ......................... 19,7% ........................ 98,7% 
Ensino Superior Incompleto................. 1 ........................... 1,3% .......................100,0% 
Total .................................................. 76 ....................... 100,0% 
 
 
 
Comentário: 61,8% das travestis tem no máximo Ensino Fundamental. E 78,9% não 
terminaram o Ensino Médio. 
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A falta de escolaridade foi um forte fator para que a prostituição fosse a única saída 
de sobrevivência das travesti. 
 
O Além do Arco-Íris atuando em escolas da Baixada Fluminense no primeiro 
semestre de 2013 percebeu claramente que a “expulsão” das estudantes travestis 
continua uma séria realidade. 
 
 
 

2 - INFORMAÇÕES DE RENDA 

 
2.1 - Distribuição dos entrevistados segundo as Faixas de Rendimento 
Nominal Médio: 
 
Faixas Total Percentual Acumulado 
Até R$1.000,00 .................................. 27 ......................... 35,5% ........................ 35,5% 
De R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 ....... 29 ......................... 38,2% ........................ 73,7% 
De R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 ....... 17 ......................... 22,4% ........................ 96,1% 
De R$ 3.000,01 até R$ 4.000,00 ......... 1 ........................... 1,3% ........................ 97,4% 
Mais de R$ 4.000,01 ........................... 2 ........................... 2,6% .......................100,0% 
Total .................................................. 76 ....................... 100,0% 
 
Comentário: 73,7% ganham no máximo três salários mínimos, mas para esse valor 

ser alcançado é preciso trabalhar todos os dias e pelo menos 10 horas por dia. 

Desta renda, muitas pagam o ponto que trabalham e gastam com produtos químicos 

para modelar o corpo. Muitas usam drogas. O estudo real sobre a renda média das 

travestis está sendo estruturado pelo AfroReggae. 

Os valores dos programas também estão sendo estudados, mas são valores baixos 

que variam de R$ 5,00 para realizar sexo oral a R$ 50,00 por um programa completo 

com o cliente. 

 
 
2.2 - Rendimento mensal nominal médio segundo o perfil: 
 
 
Perfil Rendimento mensal nominal médio 
Mulher Transexual .......................................................................................  R$ 533,33  
Transformista ............................................................................................  R$ 1.000,00  
Travesti .....................................................................................................  R$ 1.973,61  
Média geral ..............................................................................................  R$ 1.903,95 
 
Comentário: A travesti tem renda media maior pois trabalha mais dias e realiza 
mais programas. 
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2.3 - Rendimento mensal nominal médio segundo os grupos de idade: 
 

Grupos de idade Rendimento mensal nominal médio 
De 17 a 19 anos .......................................................................................  R$ 1.950,00  
De 20 a 29 anos .......................................................................................  R$ 2.053,33  
De 30 a 39 anos .......................................................................................  R$ 1.944,44  
De 40 a 49 anos .......................................................................................  R$ 1.233,33  
Média geral ..............................................................................................  R$ 1.903,95 
 
Comentário: Quanto mais nova (a travesti) melhor a renda. As travestis mais velhas 
ganham cada vez menos e para tentar inteirar dois salários mínimos são “obrigadas” 
a realizarem programas nos lugares mais complicados e perigosos. 
 
 
2.4 – Rendimento mensal nominal médio segundo o tipo de local da 
prostituição: 
 
Tipo de local Rendimento mensal nominal médio 
Cinema de prostituição .............................................................................  R$ 2.050,00  
Via pública ................................................................................................  R$ 1.896,55  
Via pública e prostíbulo ............................................................................  R$ 1.500,00  
Média geral ..............................................................................................  R$ 1.903,95 
 
Comentário: O cinema de prostituição é um lugar mais seguro, com clientes mais 
fixos e onde os tratos de pagamento pelo programa são quase sempre cumpridos. 
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