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RESUMO  

Este trabalho se propôs a analisar as experiências e principais desafios da Ação 
Educativa Popular para o desenvolvimento do processo de construção da cidadania das 
mulheres que vivenciam a realidade da prostituição. A prostituição como resultado de 
múltiplos fatores, entre eles socioeconômicos, culturais e políticos, é percebida como 
conseqüência da falta de oportunidade, educação e do modelo de dominação que se 
estabeleceu entre homens e mulheres, gerando tensões que tem como efeito as 
desigualdades sociais, violências de gênero e corpos vistos como mercadoria dentro de 
uma lógica capitalista e excludente. O presente artigo é fruto de pesquisa e se baseia no 
trabalho Pastoral realizado pelos projetos coordenados pelo Instituto das Irmãs Oblatas 
do Santíssimo Redentor no Brasil, especificamente em Juazeiro-Ba e Salvador-Ba.  
Busca perceber qual a contribuição da missão e ação pedagógica destes em um espaço 
não formal de educação e enquanto movimento social, para a humanização do contexto 
destas mulheres e seu processo de autonomia e busca de direitos, trazendo para 
sociedade e meio acadêmico, as discussões que envolvem questões relacionadas à 
mulher, relações de gênero, educação, sexualidade e cidadania, provocando reflexões 
mais críticas dessa realidade. 

 

Palavras-Chave: Prostituição, educação popular, cidadania. 

 

1. Prostituição e Estigma Social 

O fenômeno da prostituição está socialmente construído sobre a base de 

justificações ideológicas que a fomentam, existindo diferentes teorias que tentam explicar 

o fenômeno, embora nenhuma delas esgote uma realidade tão complexa. No entanto, é 

necessário ressaltar que a maioria da literatura acerca da prostituição não explica o 
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fenômeno social. Este fica personalizado na figura da mulher, chegando a confundir 

prostituição com prostituta e a esquecer os outros agentes que intervêm como fatores 

condicionantes de um fenômeno tão complexo2.  

O primeiro estudo realizado sobre o tema, que demonstrou o aparecimento da 

prostituição feminina em meio urbano, data do século XV, sendo realizado nas cidades 

ribeirinhas da região de Borgonha e Provença. Além desta institucionalização, concluiu-se 

que desde a idade média, mesmo fora dos ciclos tradicionais da pobreza há registros de 

mulheres que exerciam a prostituição. 

Entrando no contexto do Brasil colônia, em que o modelo da sociedade é patriarcal, 

latifundiário e escravocrata, a mulher-esposa possui um espaço de atuação restrito ao lar 

na casa grande, sendo associada pela moral vigente a imagem da Virgem Maria, não 

podendo exercer plenamente sua sexualidade e feminilidade. Este cerceamento reforçava 

o cenário da mulher escrava submetida ao jugo do domínio sexual do senhor e da mulher 

dita “mulher de má vida” que era pobre, sem ofício e sem muitas alternativas de uma vida 

mais humana, buscando na prostituição um meio para sua subsistência.  

Com o advento da Revolução Industrial, apesar de ser o início da emancipação da 

mulher, no qual ela passa a exercer sua capacidade produtiva na indústria como operária, 

em oficinas, como costureira e serviços domésticos, a sua inserção no contexto 

econômico ocorre de forma desigual. Nesse cenário, em que o retorno do seu trabalho é 

abaixo das suas necessidades de subsistência a prostituição surge mais uma vez como 

uma forma de garantir sua renda e o sustento de seus dependentes.  

No entanto, sobre o discurso da historicidade da prostituição, Navarro lembra que é 

preciso não banalizá-la ou naturalizá-la sob o pretexto de que essa seja “a mais antiga 

profissão do mundo”, esvaziando-a de sua violência constitutiva. A autora ressalta que tal 

pensamento cria e reproduz a idéia da existência inexorável da prostituição, ligada à 

própria existência das mulheres e que parte de seu destino biológico. Ela ainda 

complementa que: 
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Á asserção „prostituição, a mais velha profissão do mundo‟, corresponde „as 

mulheres que sempre foram dominadas pelos homens‟, proposições construídas 

pelas representações sociais binárias e hierarquizadas dos historiadores, 

destituídas de fundamento. Mas isto assegura, no discurso e às condições de 

imaginação social, a representação das mulheres enquanto prostitutas e como 

seres dominados/inferiores, desde a aurora dos tempos conhecidos.
3
  

É importante ressaltar que a causa da existência da prostituição vai além da 

questão econômica. Por tal razão, existem distintos estudos de cunho antropológico, 

sociológico, cultural, educacional etc. Ao mesmo tempo, se percebe que a realidade da 

prostituição é algo complexo, e que não há condição de se falar em prostituição sem 

envolver o sistema socioeconômico.4 

A globalização neoliberal é hoje o fator dominante na decolagem da prostituição e 

do tráfico de mulheres e crianças para esse mesmo fim. [...] Está encarnada na 

mercantilização dos seres humanos e no triunfo da venalidade sexual. Essa 

indústria situa-se na confluência das relações comerciais capitalistas e da 

opressão das mulheres, dois fenômenos firmemente entrelaçados.
5
 

Subsiste hoje, a prostituição no submundo, onde os espaços são as ruas, os bares, 

postos de gasolina e bordéis. Neste caso, o perfil da mulher está associado à pobreza e 

falta de instrução. Em contrapartida, coexiste um cenário da prostituição de luxo que 

surgiu com a evolução do mercado do sexo, onde os espaços são as grandes casas de 

shows, agências de acompanhamento, motéis de luxo, em que o perfil dessa mulher 

envolve inclusive a classe média, universitárias e das quais muitas falam vários idiomas. 

Etimologicamente, a palavra prostituição nos remete a “pessoas de vida pública ou 

“puta”, que assim passa a ser reconhecida publicamente como alguém que vende sexo, 

um produto criado para a vida privada. Inclusive a imagem dessa mulher é historicamente 

a cara da tentação, para fazer aquilo que até certo ponto os “bons costumes” não 

permitem. Note que para o homem essa mesma palavra não pega muito. Ainda que 
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homens também sejam prostitutos, mesmo assim é a mulher que o contrata, a “sem 

vergonha ou sem moral”, como são consideradas.6  

Percebe-se que o estigma - fruto dessa conjuntura que é carregado pela mulher -, 

a reduz em suas várias dimensões, ficando esta, enquanto ser social, com sua identidade 

pessoal comprometida já que é percebida sob um único ponto de vista como reforça 

Espinheira:  

Cada um de nós é múltipo [...]. Quando, porém estamos estigmatizados, 

conduzimos uma identidade única, difícil de ser aceita em todos os lugares. Aí a 

pessoa sente o peso da perseguição, do preconceito, da exclusão, da suspeição. 

É suspeita de não pertencer àquele ambiente.
7
 

Goffman, ao tratar do estigma da prostituição destaca que: 

Os gregos [...] criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com 

os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre os 

status moral de quem os apresentava. Os sinais [...] avisavam que o portador era 

um escravo, um criminoso ou traidor – uma pessoa marcada, ritualmente poluída, 

que deveria ser evitada, especialmente em lugares públicos.
8
 

Diante das questões discutidas acima, fica explícita a condição de privação e 

tolhimento que foi imposta à mulher ao longo de toda sua história. A prostituição constitui 

em uma das violências à mulher pouco compreendida em sua complexidade dentro do 

sistema social e ao mesmo tempo admitida por alguns como um “mal necessário”. Assim, 

envolve as discussões sobre gênero e as construções de identidade que aconteceram 

numa lógica de interação entre os sexos, passando pela delimitação de espaços e 

parcelas de poder.9 

2. Educação Popular: uma educação possível 

O conceito de educação, bem como, sua prática, vem passando por vários 

momentos de significativas mudanças e adaptações de acordo com cada época. O que 

entendemos por educação tem haver com o contexto histórico, social e econômico de 
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uma determinada fase da sociedade e com os anseios e necessidades que esta traz. De 

acordo com Libâneo, um dos processos sociais mais significativos na contemporaneidade 

é a ampliação do conceito de educação.  Carlos Brandão expressou bem essa idéia 

quando diz que: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser 
ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou 
com várias: educação? Educações (...) Não há uma forma única nem um único 
modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez 
nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única prática, o professor profissional 
não é o seu único praticante.

10
 

Karl Marx, dizia que para se conhecer o processo educacional, deve-se, antes, 

compreender a estrutura da sociedade onde a escola existe.  Há aqueles que 

dominam tanto a estrutura quanto a superestrutura e justificam a manutenção da 

estrutura (família, escola, religião e os meios de comunicação social), através dos 

aparelhos ideológicos.11 

Marx e Engels, fazendo relação à sociedade, estado e educação, defendem o 

ensino estatal sem estar sob o controle do governo, sugerindo que o ensino deve ser 

mantido pelo Estado e controlado pela sociedade civil. Eles propõem uma “educação 

popular a cargo do Estado”, afirmando que: 

 

Isso de „educação popular a cargo do Estado‟ é completamente inadmissível. 

Uma coisa é determinar, por meio de uma lei geral, os recursos para as 

escolas públicas, as condições de capacitação do pessoal docente, as 

matérias de ensino etc. e velar pelo cumprimento destas prescrições legais 

mediante inspetores do Estado (...), e outra coisa completamente diferente é 

designar o Estado como educador do povo! Longe disto, o que deve ser feito 

é subtrair a escola a toda influência por parte do governo e da Igreja.
12

 

 

Essa tendência educacional influenciada pelas idéias de Marx foi chamada de 

Educação Dialética. Ele trazia na dialética uma forma de analisar a realidade 
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socioeconômica da época, observando as contradições específicas, entre elas e a 

luta de classes. 

Se formos analisar a perspectiva freiriana sobre educação, vamos perceber 

que sua concepção se aproxima da Educação Dialética marxista. Na sua concepção 

bancária da educação como instrumento de opressão, ressalta que: 

 

O saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 

Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 

alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro.
13

 

A educação que Freire classificava como libertadora ou emancipatória deve ser 

dialógica, problematizadora e crítica e voltada para a relação reflexão e ação. Tal 

concepção da educação trazida por Paulo Freire foi chamada de Teoria Crítica da 

Educação e vem influenciando as novas formas de se perceber a educação atual por 

considerar a pessoa concreta, inserida na sua realidade.  

Freire ressalta que a educação pode ser um meio de dominação, mas também de 

transformação dos sujeitos, na medida em que estes vão se dando conta da opressão a 

que estão submetidos e se organizam e se comprometem com a mudança desta 

realidade.  

Assim considerando, para tratar de educação sob um ponto de vista histórico-

crítico precisa-se voltar um pouco à história para perceber que até a Revolução Francesa, 

a educação dominante, hegemônica, é a Educação Tradicional, que segundo Vale se 

materializa de: 

Vertente religiosa: educação jesuíta gerada pela Contra-Reforma e educação 
protestante, calvinista ou luterana que se sobrepõe ao Renascimento, ambas 
interessadas, por movimentos religiosos, na educação escolar do povo;  
Vertente aristocrática de cunho privado: educação tutorial ou do preceptor, 
contratado como pedagogo para atender os filhos da elite dominante.

14
 

 

Com a Revolução Francesa, a instrução pública adquire sua importância quando as 

preocupações com educação popular tomam impulso com a formação dos Estados 
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Nacionais.  A educação aqui aparece ainda em duas perspectivas: Pedagogia Liberal e 

Pedagogia Tradicional, ambas conservadoras, na medida em que: 

Não concebem a Educação como prática social com poder transformador das 

estruturas sociais, como a exclusão, a miséria, a injustiça social e a sonegação de 

direitos sociais. Ambas têm uma visão funcionalista dos problemas sociais, os 

quais poderão ser resolvidos pela a ação de programas e reformas pontuais 

desencadeadas por especialistas sociais.
15

  

 

Para Rodrigues (2001) os lexicógrafos instruem que popular significa agradável ao 

povo, como antônimo de impopular, atribuído como qualidade daquilo que desagrada, 

contraria ou hostiliza o povo. Brandão cita que os dicionários registram nos verbetes do 

vocábulo, o significado próprio do povo. Neste sentido é que se fala em artes, filosofia, 

sabedoria e adágios populares, porque, tendo sido o povo que os produziu, torna-se justo 

e legítimo que deles seja o natural proprietário. Aqui, além de autor, o povo é difusor. 

Já Carlos Brandão, diz que pensar sobre Educação Popular obriga a uma revisão 

do sentido da própria educação. Pelo menos entre aqueles que a pensam de modo mais 

motivado, a educação popular parece não só existir fora da escola e à margem, portanto 

de uma “educação escolar”, de um “sistema de educação”, ou mesmo “da educação”, 

como também parece resistir a tudo isso.16 

Dialogando sobre o processo geral do saber, trazendo a Educação Popular como 

saber da comunidade, Brandão, voltando à história nos lembra que: 

 

Enquanto o trabalho produtivo não se dividiu socialmente e um poder comunitário 

não se separou da vida social, também o saber necessário não teria existido 

separado da própria vida. Fora alguns poucos especialistas de artes e ofícios, 

como os da religião primitiva, em algumas tribos, com pequenas diferenças todos 

sabiam tudo e entre si se ensinavam-e-aprendiam, seja na rotina do trabalho, seja 

durante raros ritos onde, solenes e sagrados, os homens falavam aos deuses 

para, na verdade, ensinarem a si próprios que eram eles, e por quê. Esta foi uma 

primeira educação popular.
17
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 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular?. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 14-15. 
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Educação Popular é, pois uma educação construída e ensinada na coletividade. 

Ainda, segundo o Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae, a Educação 

Popular é um caminho político-pedagógico: 

Portanto, é um processo que exige envolvimento co-responsável de cada 

participante na construção, apropriação e multiplicação do conhecimento. Essa 

experiência de aprender e ensinar só pode interessar à classe oprimida, pois, no 

capitalismo, não há lugar para ela. Se „só o oprimido pode libertar-se e, ao libertar-

se, liberta também seu opressor‟, a educação serve para despertar e qualificar o 

potencial popular em sua luta, para romper a lógica do capital e construir uma 

alternativa solidária.
18

 

É importante e fundamental compreendermos a Educação Popular, primeiro quanto 

ao significado do adjetivo “popular” dado a educação e que parece tentar acrescentar a 

esta um novo sentido; feita para o povo e com o povo, retomando aquilo que “era” natural 

nas primeiras formas de organização. Aparece também como característica na 

organização das comunidades primitivas quando a cooperação mútua e a solidariedade 

não deixam margem para o poder subordinar o próximo e o conhecimento é 

compartilhado. A classe oprimida, é despertada por meio dessa ação educativa, passando 

a compreender melhor de que forma a organização e a forma como é pensada o 

desenvolvimento atual (o capitalismo) lhe exclui e subtrai suas potencialidades, negando 

o próprio conhecimento.  

Nesse sentido é que se pensa que toda e qualquer educação é um ato político e 

esta pode ser a favor ou contra a estrutura dominante. Quando a educação é uma 

ferramenta utilizada pelo poder dominante, ela serve para reprodução e manutenção 

desse status de dominação e desigualdade. No entanto, quando ela é utilizada para 

conscientizar os grupos excluídos socialmente, pode gerar uma maior e melhor 

participação política dos sujeitos, capacitando-os para o exercício de sua cidadania. A 

educação popular existe como ação educativa dentro de importantes movimentos sociais 

populares de base.  Tem como bandeira reorganizar a participação política, social e 

econômica das camadas populares para que tomem consciência de seu papel na 

dinâmica social. 
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3. Construindo Cidadania 

Apostando na Educação Popular como caminho para desenvolver o processo de 

construção da cidadania nas mulheres que estão em situação de prostituição, os Projetos 

da Rede Oblata tem em suas ações como princípio acreditar na mulher como sujeito de 

transformação de sua própria realidade; valorizar o aspecto e a identidade étnico-racial e 

respeito pelas diferenças; construção de uma sociedade baseada no direito, na cidadania 

e na igualdade de gênero; conceber a pessoa como um ser em relação; promover a 

pessoa como o centro da Instituição; vivência de uma ética que abomina qualquer 

manifestação discriminatória de raça, gênero, classe e orientação sexual, entre outros.19 

O professor Dimas Floriani20, em seu texto, “O que é cidadania”, diz que ser 

cidadão é poder conviver numa sociedade democraticamente e esta deve garantir 

melhores condições para cada um e para todos. Para o autor, a cidadania é uma 

condição política de direitos e obrigações frente ao coletivo e as pessoas com as quais se 

convive.  

Uma pesquisa realizada por Menezes et. all.21 na Pastoral da Mulher de Juazeiro-

Ba, com um universo de 86 mulheres em condição de prostituição, sobre relações de 

trabalho e cidadania, revela que 65% dessas mulheres não exercem nenhum outro tipo de 

atividade remunerada para sobreviver. Ainda assim, em relação à sua contribuição na 

renda mensal da família, os resultados mostram que 54,3% das mulheres contribuem de 

alguma forma para o sustento familiar. 

A educação, considerada como uma ferramenta social de direito que pode provocar 

a mudança, reforçada nas idéias de Paulo Freire, também foram analisada na pesquisa. 

Os resultados obtidos revelam que 91,4% das mulheres em situação de prostituição 

atendidas pela Pastoral da Mulher encontram-se desvinculadas do âmbito educacional 

formal.  Fato que se dá devido à relação temporal, pois diante da realidade enfrentada, 

aproximadamente 28,5% delas afirmam não possuir tempo para dedicar-se aos estudos, 
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27% apontaram o desinteresse para com os estudos formais. Um dado importante 

revelado é que apenas 2,5% das 66 mulheres que responderam a questão sobre os 

estudos pretendem retomá-los algum dia. 

Em Salvador, no perfil apresentado pelas mulheres, persiste o índice de baixa 

escolaridade, pobreza, violência de gênero e familiar. Em pesquisa obtida por Bittencourt 

et. all.22, com um universo de 96 mulheres que “batalham” no Centro Histórico e são 

atendidas pelo Projeto Força Feminina, mostra que 64% possui o ensino fundamental 

incompleto e apenas 7% disseram ser analfabetas. Vale salientar que 57,2% destas 

mulheres, também são chefes de família garantindo a sobrevivência de seus filhos e 

demais familiares através do exercício da prostituição.  

É com essa realidade de mulheres que está à margem do processo de produção, 

de educação e de distribuição da renda gerada no País, que os projetos trabalham. O 

acompanhamento acontece de forma processual por uma equipe multidisciplinar, 

composta por pedagogas, assistente sociais e psicólogas. As atividades têm como 

princípio uma pedagogia elaborada com as mulheres e não para elas, fundamentada no 

respeito e na autonomia do ser humano. Dessa forma, adota-se um processo de 

construção coletiva do conhecimento, valorizando as experiências, vivências e 

conhecimentos que cada mulher traz para o grupo. Portanto, visa à construção da sua 

autonomia e o exercício do poder compartilhado.  

A prática pedagógica é vista como um ato para a construção da cidadania da 

mulher em situação de prostituição e considera seu contexto em suas diferentes 

dimensões e particularidades. Neste sentido, as mulheres são orientadas a se 

perceberem nesse contexto e se sentirem co-responsáveis do seu processo de (re) 

construção de cidadãs. 

Quanto à superação dos estigmas algumas mulheres ressaltam que a Pastoral da 

Mulher foi um espaço que contribuiu muito para seu processo de construção de cidadania. 

Eu me sinto muito bem. Como eu falo sempre da Pastoral, aqui foi o lugar onde eu 

renasci de novo. Porque eu tava num lugar que ninguém me dava força, ninguém 

me dava à mão, sempre era discriminada. Mas, como eu nunca fui de baixar a 

cabeça pra nada eu encontrei as irmãs Oblatas e elas me convidaram pra cá 
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então eu achei bom aqui, porque aqui eu tive apoio, carinho que eu não tinha na 

rua, descobri coisas que nunca imaginava que eu ia fazer na minha vida e aí fui 

me tornando uma cidadã, procurando meus direitos né e sempre cumprindo meus 

deveres também.
23

 

Conjugando os conceitos de cidadania, de direitos humanos e de educação 

popular, Carvalho analisando a seqüência lógica da conquista dos direitos humanos, a 

partir do ponto de vista de Marshall, ressalta que:  

 

Há, no entanto, uma exceção na seqüência de direitos, anotada pelo próprio 

Marshall. Trata-se da Educação Popular. Ela é definida como direito social, mas 

tem sido historicamente um pré-requisito para a expansão dos outros direitos. Nos 

países em que a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, inclusive na 

Inglaterra, por uma razão ou outra a educação popular foi introduzida. Foi ela 

quem permitiu às pessoas tomarem consciência de seus direitos e se organizarem 

para lutar por eles. A ausência de uma população educada tem sido um dos 

principais obstáculos à construção da cidadania civil e política.
24

  

 

Essa inter-relação entre Cidadania, Direitos Humanos e Educação Popular no 

processo histórico - enquanto educação de libertação - viabiliza a construção desta 

cidadania através do trabalho das consciências individual e coletiva dos sujeitos. O que 

permite ao indivíduo, agora ciente, exercer de forma mais efetiva seus direitos e deveres 

em seu habitat social.  

Observa-se que as mulheres que se inserem nos espaços de aprendizagens 

coletivas, como os da Pastoral da Mulher e Projeto Força Feminina, se tornam mais 

conscientes de seus deveres e direitos, tornando-se mais participativa política e 

socialmente. E esse fato aumenta o poder de luta para inclusão social e construção da 

cidadania, ao mesmo tempo indica alguns fatores relevantes que dificultam a 

transformação social e política das mulheres dentro do modelo de sociedade a qual 

elas estão submetidas. 

Em um dos grupos de formação promovido no Projeto Força Feminina, uma mulher  

expressa:  
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Na época em que entrei para o PFF não tinha documentação para acessar direitos 

e, hoje, já possuo. Gosto de estar no meio dos “sabidos” para ver onde eu posso 

“botar o meu nariz”, busco autonomia. Aprendo a entrar em qualquer espaço, 

saber dos meus direitos e acionar órgãos públicos. Não quero nada de graça. O 

Projeto me ajuda a saber quais são os direitos das mulheres, o “outro” mundo, o 

que é a sociedade. Já participei de Seminários, encontros em faculdades, Centro 

culturais (Casa de Angola) e nesses espaços fico sabendo de mais encontros. O 

Projeto não tem por finalidade dar alguma coisa e sim, ajudar no 

empoderamento.
25

  

Tem-se, portanto, um acompanhamento processual que respeita o momento da 

mulher e vai aos poucos conscientizando-a do opressor que há nela. Nesse sentido, 

Freire coloca que: 

 A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, „ação cultural‟ para a 
liberdade, por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência emocional, fruto da 
situação concreta de dominação em que se acham e que gera também a sua 
visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo opressor. 
Este é que se serve desta dependência para criar mais dependência.

 26
  

 

Dessa forma, os trabalhos desenvolvidos por tais Projetos de Pastoral Oblata se 

comprometem com uma Educação que rompa com a lógica patriarcal excludente. Se 

aproximando dessas mulheres e enxergando nelas, para além de seus corpos marcados, 

vidas repletas de sonhos, desejos e vontade de transformação. E, assim contribui no 

processo de re-significar suas histórias de vida quando promove o encontro com o íntimo 

de cada uma, fortalecendo-as para os seus desafios cotidianos. 

 

 

 

 

                                                           
25

Relatos recolhidos da Revista Periódica: Entre Becos, ladeiras e bordéis: ensaios e vivências junto às 

mulheres em situação de Prostituição. Texto: SANTOS, Aline Ramalho dos. Educação Popular e Processos 
de Construção da Cidadania. – Salvador-Bahia, 2010. 
Depoimento de N.C. em julho de 2010, p. 34. 
26

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido,  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 30. 

 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

13 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação? São Paulo: Brasiliense, Coleção 

primeiros passos. 28ª ed., 1993.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular? São Paulo: Brasiliense, 

Coleção primeiros passos, 2006.  

CAMPOS, Judas Tadeu de. Paulo Freire e as novas tendências da Educação. In.: Revista 

e Curriculum, PUCSP – SP, Volume 3, número 1, dezembro de 2007. Disponível em 

http:/www.pucsp.br/ecurrculum . Visitado em: 05/12/2010. 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro, 8ª Ed., 

Civilização brasileira, 2006. 

CASSIN, Marcos. Sociedade Capitalista e Educação: Uma Leitura dos Clássicos da 

Sociologia. In: Revista HISTEDBR On-line. Campinas, n. 32, p. 150-157, dez 2008 – 

ISSN: 1676-2584). Visitado em: 18/02/2010 

CEPIS. Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae. São Paulo, março de 
2007. 
 
CONSOLI, Roseli. O papel social da mulher de baixa renda que exerce a prostituição nos 
grandes centros urbanos. Graduação (Conclusão em Serviço Social), Belo Horizonte, 
junho de 2005. 

 

ESPINHEIRA, Gey. Palestra proferida no Projeto Força Feminina. Salvador-BA, em 

16/10/2002. 

FLORIANI, Dimas. Citações e referências a documentos eletrônicos. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/ . Acesso em 27 mar. 2011. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 17ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 

GOFFMAN, Erving. Estigma. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. 4ª 

ed. Rio de Janeiro. 1988. LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 

INSTITUTO DAS IRMÃS OBLATAS DO SANTÍSSIMO REDENTOR (OSR). Uma 

Pedagogia Popular de Acompanhamento à Mulher em Situação de Prostituição.  Cartilha, 

Juazeiro-Bahia,  2007. 

 

 

http://www.dhnet.org.br/


SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

14 

INSTITUTO DAS IRMÃS OBLATAS DO SANTÍSSIMO REDENTOR. Rede de Pastoral 

Oblata. Anais do VII Encontro. Encantos e Armadilhas da Sexualidade Humana: Defesa 

de Leis e Princípios e/ou defesa da vida. São Paulo, 2009. 

JARSCHEL, Haide. Prostituição: Uma Perspectiva de Relação de Gênero. Reproduzido 

da Revista Mulher, Libertação. Tradução: Carmem Martinez. Publicado por Creatividad Y 

Cambio. São Paulo, 1997. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, Para Que, 2ª ed. São Paulo, Cortez, 

1999. 

MENEZES, Afonso Henrique Novaes; DUARTE, Francisco Ricardo (orgs.). Perfil sócio-
econômico das mulheres em situação de prostituição do Município de Juazeiro (BA). 
Petrolina: UNIVASF, 2007. 
 
NAVARRO, Tânia Swain. Estudos Feministas, agosto/dezembro 2005 - texto publicado na 
revista Unimontes Científica, revista da Universidade Estadual de Montes Claros, vol.6,n 
2, julho/dez 2004. http://vsites.unb.br/ih//his/gefem/labrys8/perspectivas/anahita.htm, 
Acesso em 19 de Jan. 2010 

NETO, José Francisco de Melo; SCOCUGLIA, Afonso Celso (Orgs). Educação Popular: 
Outros Caminhos. 2ª Ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2001. 

POULIN, Richard. Plano Nacional de Direitos Humanos. Quinze teses sobre o sistema 
mundial da prostituição. In: Cadernos Sempre Viva. Desafios do livre mercado para o 
feminismo. SOF: São Paulo, 2005. 
 
SANTOS, Ana Paula. O Papel do Pedagogo na Prática não-formal com a mulher em 
situação de prostituição, 2009. Monografia (Graduação). Universidade Estadual da Bahia, 
UNEB. Juazeiro-Ba. 
 

VALE, José Misael Ferreira do. A educação contemporânea. In.: História da Educação. 

SOUZA, Neusa Maria Marques de (org.); MANCINE, Ana Paula Gomes et al, São Paulo: 

Avercamp, 2006. 

 

http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/labrys8/perspectivas/anahita.htm

