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Resumo:  A realidade da prostituição é complexa, ambígua e desafiante, 

principalmente levando em consideração o contexto em que estas mulheres estão inseridas, 

tais como: pobreza, drogas, luta por sobrevivência, contexto patriarcal, violências, entre 

outros. Em Salvador, o Projeto Força Feminina, Instituição que atua junto destas mulheres 

tem buscado desenvolver um trabalho de conscientização e luta pelos direitos. O objetivo 

principal desta Instituição é: aproximar-se, compreender, acolher e acompanhar as 

mulheres em situação de prostituição contribuindo para que elas em relação às suas vidas 

possam “fazer com as próprias mãos e caminhar com as próprias pernas” através da 

construção conjunta pela conscientização e humanização. Neste sentido, o presente artigo 

quer apresentar, a atuação, experiências, e desafios encontrados por esta instituição junto 

às mulheres, assim como refletir a complexidade da prostituição em nosso contexto. 

 

Palavras chave:  Prostituição, Mulheres, Projeto Força Feminina, Pedagogia. 

 

                                                           
1Louraine Carvalho é graduanda em Serviço Social pela Faculdade Dom Pedro II. Atua no Projeto Força 
Feminina que trabalha com mulheres em situação de prostituição em Salvador no Pelourinho.Email: 
louraine_carvalho@hotmail.com 
2 Fernanda Priscila Alves da Silva, possui graduação em Teologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz 
de Fora (2007). Mestre em Teologia pela Escola Superior de Teologia. Atualmente é coordenadora do 
Projeto Força Feminina. E-mail: feracatejo@yahoo.com.br. 
3 Iviane Galdino é educadora e atua no Projeto Força Feminina. Email: ivigal7@hotmail.com. 



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 

2 

1. História e Memória do Projeto Força Feminina 

 

Em meados de 1994 as Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor4 chegam a 

Salvador no intuito de abrir uma casa e se aproximar da realidade das mulheres em 

situação de prostituição neste contexto. Era tempo de buscas e aproximações. 

Vive-se um tempo de aproximação, onde as Irmãs foram se achegando a realidade 

do Centro de Salvador, no Pelourinho, percebendo que já havia pessoas fazendo um 

trabalho junto às mulheres.  

As mulheres se reuniam na Igreja Conceição da Praia e ali aconteciam os 

encontros com as mesmas. Após um tempo de idas e vindas percebeu-se a necessidade 

de ter uma sala onde fosse possível desempenhar a missão.  Conversou-se com os 

Frades Franciscanos e eles prontamente cederam o refeitório dos pobres.  A partir de 

então os encontros com as mulheres aconteciam neste espaço. Estamos nos anos de 

1996 a 1999. Longo tempo de aproximação da realidade. Tempo de construção de 

caminhos. 

Em 1998, as atividades vão se intensificando no salão concedido pelos Frades 

Franciscanos. Alguns relatos assim o mostram: 

Hoje, segunda feira, 25 de maio, novamente aqui no salão com a presença de várias 
mulheres estamos aprendendo a fazer panos de prato. As mulheres estão cada vez mais 
animadas.5 

Durante o conhecimento e aproximação da realidade no Pelourinho, foram feitas 

várias visitas em Igrejas nas reuniões de foranias e outras entidades sociais. Elaborou-se 

um questionário no intuito de buscar conhecer ainda mais a realidade das mulheres. Foi 

um tempo de maior conhecimento da realidade: aproximação a Ladeira da Montanha, 

Ladeira da Conceição, Comercio, Praça da Sé. 

                                                           
4 Irmãs Oblatas do Santissimo Redentor, nome dado aos membros da Congregação das Irmãs Oblatas do 
Santíssimo Redentor, uma Congregação religiosa da Igreja Católica. 
5 Relatos da Ata: Registros Históricos dói Projeto Força Feminina 1997- fev. 2002. 
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Depois de feita a tabulação da pesquisa, as mulheres solicitaram um espaço para 

poder descansar conversar, tomar um café. A partir do questionário se iniciou outra 

empreitada que também não foi fácil: procurar outro espaço.  Foram vistos vários lugares 

e o que melhor respondeu foi a casa na Rua Saldanha da Gama. 

Tendo o espaço, foi feita uma pesquisa com as mulheres a cerca do nome do 

Projeto e elas optaram por Projeto Força Feminina. Após 4 meses de trabalho o espaço 

foi inaugurado no dia 14 de novembro de 2000.  

Aos 14 dias do mês de novembro de 2000 às 16 horas, na sede do Projeto Força 
Feminina, na Rua Saldanha da Gama, no- 19- 1º-andar, Praça da Sé, Salvador- Bahia, 
reuniram-se a coordenação (Irmãs Oblatas e duas agentes), os agentes voluntários, 
profissionais, colaboradores e pessoas convidadas, e sob a presidência de Dom Gilio 
Felicio, Bispo Auxiliar de São Salvador, deu-se inicio a celebração de bênção e 
inauguração oficial da sede do projeto Força Feminina.6 

No inicio se atendia mulheres pobres da região, mas a partir de conversas foi se 

compreendendo que o foco era o trabalho com a mulher em situação de prostituição. 

Houve então busca de recursos e com estas etapas vencidas era hora de trabalhar 

junto às mulheres. Era então o tempo de criar vínculos. 

De lá pra cá o Projeto Força Feminina segue seu caminhar numa constante 

aproximação da realidade das mulheres. Por volta de 2005, o Instituto das Irmãs Oblatas 

percebeu a necessidade de construir uma proposta de trabalho com as mulheres, dado 

que será abordado ainda neste texto. Temos então a proposta pedagógica, que visa à 

construção de um processo de humanização e conscientização com as mulheres 

inseridas neste contexto. 

 Em 2010, o Projeto completou 10 anos de atuação junto às mulheres. Para 

comemorar esta data foi realizado um Seminário que teve como tema: MULHERES NA 

BATALHA PELA CIDADANIA: DIALOGANDO SOBRE A MERCANTILIZAÇÃO DOS 

CORPOS PROJETO FORÇA FEMININA: 10 ANOS PELO FIM DOS PRÉCONCEITOS, 

realizado no Instituto Feminino tendo como objetivos: 

                                                           
6 Ata de inauguração e bênção da sede do Projeto Força Feminina, São Paulo, 14 de novembro de 2000. 
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• Possibilitar à sociedade o conhecimento da realidade, dos desafios e contrastes em que 

estão inseridas as mulheres em situação de prostituição, assim como apresentar a ação 

do Projeto Força Feminina junto a este público e de que modo vem desenvolvendo o 

trabalho nestes anos.  

•   Promover a participação da mulher em situação de prostituição, despertando uma 

consciência de seus valores e potencialidades, direitos e deveres, criando espaços onde 

elas possam tomar decisões, sendo protagonista de seu próprio desenvolvimento.  

•   Sensibilizar a organismos públicos, sociais, eclesiais, através da celebração dos 10 anos 

do Projeto Força Feminina, pressionando assim a organismos públicos e fazendo com 

que se comprometam com a transformação da realidade das mulheres em situação de 

prostituição. 

O evento aconteceu nos dias 10 a 12 de novembro e contou com a presença de 

várias Instituições, alem de estudantes de várias áreas discutindo questões pertinentes a 

realidade das mulheres.  

 

2. Realidade da Prostituição no Centro de Salvador 

 

 A realidade da prostituição em Salvador assim como nos grandes centros urbanos 

é muito complexa e ambígua. A atuação do projeto se concretiza através de visitas aos 

locais de “batalha” (ruas, praça, bares, boates, orla) iniciando um processo de 

aproximação e conhecimento da realidade das mulheres, fortalecendo a confiança e a 

construção de vínculo. Nestas visitas as mulheres são convidadas a conhecer o projeto 

assim como participar das atividades desenvolvidas tais como: acolhida, oficinas (música, 

estética e beleza, saúde, pintura, velas...), espaços de formação e reflexão sobre várias 

temáticas: gênero, etnia, saúde, direitos e deveres, cursos, participação em espaços de 

políticas públicas e eventos da sociedade civil (vigílias pelo fim da violência, grito dos 

excluídos, caminhadas...), espaços e fortalecimento da vivência da espiritualidade. 
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O contexto de prostituição principalmente numa realidade de América Latina é 

marcado por comércio, exploração humana, principalmente de mulheres e crianças e é 

fruto da desigualdade social. É importante levar em consideração que não é apenas a 

pobreza que leva uma pessoa a prostituição, são vários fatores, dentre eles, tem a história 

de vida destas mulheres, desde sua construção familiar. Entretanto, a realidade que o 

presente artigo quer trazer aborda a vida de muitas mulheres que são pobres e este ainda 

é o maior motivo pelo qual as faz estar nesta realidade. Neste sentido, apresentamos 

alguns relatos das próprias mulheres: 

Joana 7 em uma visita em local de batalha comenta um pouco de como iniciou na 
prostituição. Veio do interior aos 16 anos ficando hospedada na casa da irmã, esta 
segundo ela era muito ruim. Os dias difíceis se iniciaram ai, quando ela passou muita 
fome. Certo dia foi convidada por uma amiga para ir ao Bar dos Coroas (Localização – 
próximo a Casa Branca8). Chegando lá essa amiga logo foi lhe dando algumas dicas de 
como roubar, ela teria que colocar um remédio na bebida do homem e depois roubá-lo: 
“Tive muito medo e não quis fazer.” Ainda nesse bar a chegada pra ela foi muito 
assustadora: “Os homens viam em cima de mim como marimbondos.” Nesse dia não fez 
programa e foi embora.Já em outro dia quando estava com muita fome sentou em um 
dos bancos da praça, próximo de Neguinho (rapaz que vendia café), passado um tempo 
um homem se aproximou e começou a conversar com ela. Esse foi seu inicio na 
prostituição: “Depois desse dia eu fiquei 7 anos na prostituição. Eu não conseguia mais 
sair, era como se fosse um vicio.”9 

Outra mulher assim conta:  

Eu sou mulher da vida desde 11 anos de idade. Só que eu já saí e voltei. Fiquei muito 
tempo doente entendeu? Já tem 4 anos que to doente que eu sofri derrame. São 4 anos. 
Ai eu passei mais ou menos 3 anos afastada daí. Depois eu voltei. Eu comecei assim lá 
no interior, a gente trabalhando, ai foi um patrão, que eu trabalhava na casa de babá, ele 
me fez mal, eu tinha 11 anos entendeu? Ai depois eu passei... Ai quando foi já que eu 
tava com 16 anos ai eu sai com ouro homem, ai eu bebi, ele tornou me pegar de novo. 
Foi duas vezes já. Foi a força. A gente tava bebendo. Quando eu acordei eu tava num 
lugar lá que ele me levou cheia de sangue. Foi duas vezes já. Duas vezes, que 
ele...quando eu acordei eu tava lá no lugar, porque no interior tem esses lugares que 
alugam quarto, sabe? Ai pronto, ai ele me fez mal, quando eu acordei tava toda...e uma 
mulher ficou me tapeando, eu dizia que ia dizer a minha mãe ... Ai passou, ai quando eu 
fiquei de maior eu fui pra Vitória, Espírito Santo, fugi de lá, passei dois anos sumida, 
depois apareci, a depois eu sumi de novo, fui pra um mucado de lugar...depois fui pra 
Recife. Trabalhei também em São Paulo, teve uma época que eu fui pra São Paulo, 
trabalhei um anos e seis meses lá, mandava dinheiro pra minha mãe, porque meu pai 
morreu. Depois que eles me fizeram mal fui pra São Paulo. Depois eu voltei pra lá e fugi 
de novo. Ai não voltei mais pra casa, fiquei no mundo e me criei pelo mundo entendeu? 
Eu me sinto sozinha. Eu não dou sorte com colega, até minha própria irmã quando eu 

                                                           
7
 Nome fictício. 

8 Bar de prostituição. 
9 Relatório interno do processo de aproximação das mulheres do Projeto Força Feminina. 
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morava no interior eu morava com um homem e ela pegou meu homem. Quando eu 
tomo amizade, aquelas que eu mais amo assim, não dá certo...10 

Estas falas nos apresentam um dado da realidade que é migração de mulheres, o ir 

e vir em busca de melhores condições de vida, em busca de alternativas de 

sobrevivência.  

Em vários países da região latino-americana e caribenha, o turismo sexual tem sido 

a principal fonte de ingressos e, nesse setor, verificam-se umas das mais perversas 

formas de incorporação do trabalho feminino: o turismo sexual baseado na prostituição e 

na indústria do entretenimento.11 No Brasil, há cerca de 240 rotas de tráfico interno e 

internacional de seres humanos, rendendo lucros globais de mais de 31 bilhões de 

dólares por ano.12 Os principais Estados fornecedores de mulheres traficadas são Ceará e 

Goiás, tendo um número de casos consideráveis no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais e Pará. Os principais destinos são os países de língua latina, como Espanha, Itália 

e Portugal.13 

A seguir se verificará outros dados da realidade das mulheres atendidas pelo 

Projeto Força Feminina. 

 

2.1. Realidade e contexto das mulheres atendidas pe lo Projeto Força 

Feminina 

 

 

A maioria das mulheres atendidas pelo PFF14, cerca de 77%, vieram  de outras 

cidades do interior da Bahia e até mesmo de outros estados, sendo citados Rio de 

Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. As procedências de cidades do 

                                                           
10

 Relatos recolhidos da pesquisa dissertativa da autora. In: SILVA, Fernanda Priscila Alves. Cuidado junto 
às mulheres em situação de prostituição: processos pedagógicos e transformação social; orientador Rodolfo 
Gaede Neto – São Leopoldo : EST/PPG, 2010, p.144. 
11 FARIA, Nalu. Desafios do livre mercado para o feminismo. Caderno Sempre Viva. Sempre Viva 
Organização Feminista: São Paulo, 2005. 
12 Revista Convergência. Número 42, maio de 2007, Rio de Janeiro. Conferência Nacional de religiosos e 
religiosas do Brasil. 
13 ROSSETI, Carla. Degradação e violência no tráfico de mulheres. Caros Amigos, São Paulo, ano 13, n. 
147, p.12-15, 2009. 
14 Projeto Força Feminina. 
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interior baiano têm uma ampla variedade, não sendo possível identificar a predominância 

de alguma, nem mesmo de regiões; elas vêm de Barreiras, Santo Amaro, Itacaré, Jussari, 

Euclides da Cunha.15 

A realidade sócia econômica das mulheres é marcada pela busca de emprego, 

capacitação, cursos profissionalizantes, para que possa ajudá-las a enfrentar os 

problemas do dia a dia que são: pobreza, analfabetismo, o que inclusive dificulta o 

processo de inclusão, violência, drogas, entre outros. A maioria das mulheres se 

consideram negras, o que de fato demonstra a realidade do contexto de Salvador. 

Com relação a moradia 45,9% das mulheres moram  no Centro Histórico, 20% 

destas estão na Ladeira da Montanha as outras se dividem entre Dois de Julho, Taboão, 

Rua da Oração, Albergue da Baixa dos Sapateiros, ocupação locais dos movimentos de 

sem teto ou na própria ruas adjacentes. 

Com relação à pergunta O que é a prostituição elas relatam:   

 

“sobrevivência, trabalho e profissão” apareceram em mais de 50% destas 
“A mulher ter que vender as carnes pra sobreviver” 
“Uma escolha que a mulher tem de não ser explorada” 
“Uma maneira fácil da mulher ganhar a vida” 
“É meu aluguel, meu vestuário, minha prestação da geladeira” 
“Um meio de sobrevivência, costume, hábito e vício” 
“Um trabalho...não, não, uma venda...”16 
 

Com relação à idade de ingresso na prostituição mais de 60% delas entraram na 

prostituição com menos de 20 anos, sendo que a maioria destas entrou depois dos 15 

anos (38,5%).  

 

 

3. Proposta de trabalho junto às mulheres atendidas  pelo Projeto 

Força Feminina 

 

                                                           
15

 Dados da Pesquisa realizado pelo Projeto Força Feminina. 
16 Diagnóstico das mulheres em situação de prostituição atendidas pelo Projeto Força Feminina. Um olhar a 
respeito da prostituição. Salvador, 2008. 
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O trabalho do Projeto Força Feminina tem como Missão: Aproximar-se, compreender, 

acolher e acompanhar as mulheres em situação de prostituição contribuindo para que elas 

em relação às suas vidas possam “fazer com as próprias mãos e caminhar com as próprias 

pernas” através da construção conjunta pela conscientização e humanização. 

Concebe ainda como: 

VISÃO: Ser, no Brasil, uma Instituição de referência na aproximação, compreensão, 

acolhida e acompanhamento das mulheres em situação de prostituição. 

FILOSOFIA: 

• Agir conforme os princípios cristãos, desde a perspectiva de uma 

espiritualidade libertadora, na pessoa de Jesus Cristo, incluindo a forma como Ele 

lidava com as pessoas, a saber: seu modo de se aproximar e estabelecer 

vínculos, de fomentar a mudança na vida destes indivíduos, de estimular neles a 

apropriação de suas próprias realidades e de questioná-los a respeito fazendo-os 

refletir.  

• Atuar respaldados pelos princípios de Jose Maria Benito Serra e 

Antonia Maria de Oviedo, fundadores do Instituto das Irmãs Oblatas do 

Santíssimo Redentor.  

• Teorias referências: Carisma das Irmãs Oblatas, Teorias Feministas, 

perspectivas da Educação Popular e Economia Solidária, Psicologia comunitária 

e humanista, teologia da libertação e ecofeminista. 

VALORES 

• Respeito às diversidades 

• Escuta interessada  

• Ter empatia. Estar disponível para ser acessado sempre na 

necessidade deste outro.  

• Compaixão e disponibilidade interna. 
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• Igualdade, liberdade, autonomia 

• Colaboração mútua/ compartilhar contínuo 

• Empoderamento, consciência critica 

• Protagonismo 

• Autenticidade 

• Justiça 

• Aprender e aprender a desaprender 

• Amorosidade 

• Simplicidade 

• Humildade 

• Solidariedade 

• Empatia 

• Cooperação 

Tendo presente a Missão, visão, filosofia e valores da Instituição, a mesma têm 

ainda uma proposta pedagógica de trabalho junto às mulheres que se baseia no processo 

de humanização e conscientização. Nesse sentido, a prática educativa aqui constituída 

deve provocar processos aonde a pessoa pode desde as relações inter-pessoais assumir 

sua própria história tal como seu ser e agir no mundo. 

No caminhar e desenvolvimento da ação pedagógica do Projeto constantemente 

vamos revendo a forma de atuar e neste caminhar que assumimos neste ano de 2011 a 

proposta pedagógica com algumas reformulações. Estas reformulações ainda não estão 

prontas, pois o Instituto vive um ano de avaliação da Proposta Pedagógica, mas desde já 

ela quer assumir algumas mudanças. Estas são fruto da experiência e da vivência da 

Proposta Pedagógica até aqui. Neste sentido vamos chamar os processos desenvolvidos 
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de Cirandas: Ciranda da aproximação, Ciranda formativa e solidária. A seguir vamos 

especificar: 

 A ciranda da aproximação constitui o momento de aproximação da realidade e das 

mulheres inseridas “no mundo da prostituição”.  A ciranda se abre e neste movimento são 

feitas visitas aos locais onde as mulheres “batalham” e, a partir daí, vão-se estabelecendo 

vínculos de confiança e uma relação de reciprocidade. Uma das mulheres assim relata: 

Eu conheci o projeto através das meninas do projeto que sempre vai lá em todos os 
locais de prostituição pra ajudarem as mulheres que fazem programa. E eu fico muito 
grata por isso pelas meninas da Força Feminina porque não é todo mundo que vai ao 
encontro da gente, porque o lugar não é legal, é um lugar de muita violência, elas vão 
porque elas quer dar uma força pra gente. Ai então eu fico muito grata pelas menina do 
Força Feminina, porque dá estudos, ajuda, vem aqui faz uma atividade, não aprende 
quem não quer, eu mesmo vou aprender a minha  profissão ou de ser cozinheira ou de 
tirar fotos. Eu quero aprender uma profissão, porque eu já tenho 46 anos e já ta na hora 
de eu sair, eu não sai porque eu não tenho como me sustentar porque eu não trabalho.17 

Aqui o cuidado e respeito são atitudes fundamentais, pois por vezes este encontro 

é marcado por certo estranhamento, já que estas mulheres são olhadas pela sociedade 

com certo grau de preconceito e estigmatização. Desse modo, o estranhamento neste 

primeiro contato é extremamente normal, pois para elas este que se aproxima é alguém 

distinto de seu mundo. Por isso, o respeito é elemento fundamental. Por outro lado, 

também para o agente que se aproxima é desafiante, pois por vezes ele se depara com 

situações limites, já que, as mulheres em situação de prostituição de que aqui se trata, 

são aquelas inseridas na “baixa prostituição”. 

Passado este momento de aproximação, esta dança inicial, estabelecimento de 

vínculos, estas mulheres são convidadas a conhecer o projeto e/ou pastoral onde se 

desenvolve o trabalho para que aí se possam estreitar mais os laços de confiança e para 

que ela possa iniciar este processo pedagógico de transformação. Na verdade, para que 

ela possa dar continuidade a tal processo. Assim, esta mulher começa a interagir com 

outras mulheres, estreitando laços, iniciando perguntas sobre si mesmas e seu contexto. 

Quando as perguntas vão aumentando e ela deseja e/ou demonstra interesse em 

vivenciar um processo de formação integral, ela dá mais um passo e se integra a  ciranda 

formativa e solidária que se consolida em dois momentos. 
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 Entrevista de Lêda, p. 2. Trabalho dissertativo de Fernanda Priscila Alves da Silva. 
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Na ciranda formativa, a mulher vive um tempo de formação integral, revisitando e 

ressignificando sua própria história, confrontando-se consigo mesma e sendo 

confrontada. Inicia-se um processo de “leitura de mundo”. Este é um elemento 

necessário, pois,  

Permite o desvelamento da realidade e a critica aos componentes ideológicos da cultura 
hegemônica, que geram diversas formas de opressão, expressas no cotidiano pelas 
maneiras de sociabilidade vigente.18 

Neste momento, são fundamentais tanto o trabalho individual quanto sua interação 

na relação com outras mulheres que também se encontram neste processo. Daí a relação 

em pequenos grupos de trabalho ser fundamental. O convite aqui é para que ela vá 

despertando e tomando consciência de sua cidadania, direitos, deveres e busca por 

perspectivas diferenciadas. Também se for de seu desejo, ela é inserida em um processo 

de capacitação profissional. E é claro que é aqui que a educação popular libertadora tem 

papel primordial e perpassa todo este processo. 

Ao chegar à ciranda solidária, que está muito unida a ciranda formativa, as 

mulheres já se encontram em processos de organização de pequenos grupos buscando 

alternativas de renda diferenciadas, e aqui um exemplo são os grupos de Economia 

Solidária e Organização Política. Mas este momento não se encerra aqui, pois ela 

também tem o papel de fortalecer os grupos de organização de lideranças e lutas pelos 

direitos. Aqui a mulher tem consciência de sua responsabilidade na construção de outras 

relações, na construção da sociedade e da vida em si. Ainda dentro desta ciranda 

solidária, podem surgir grupos de organização de cunho mais político, onde mulheres 

líderes reivindicam seus direitos junto a outros grupos de mulheres e da sociedade como 

um todo, ou ainda mulheres que desejam ter seu próprio empreendimento, ou ainda 

mulheres que ainda estão na prostituição, mas têm um nível de conscientização mais 

aguçado. Tal ciranda solidária tem os aspectos presentes naquilo que Freire denominou 

de círculo de cultura. Assim,  
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 ASSUMPÇÃO, Raiane. (org.). Educação Popular na perspectiva freiriana. São Paulo: Editora e livraria 
Instituto Paulo Freire, 2009, p. 76. 
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Por círculo de cultura compreende-se o espaço de ação educativa em que os 
participantes estão envolvidos em um processo comum de ensino e aprendizagem, com 
liberdade de fazer uso da palavra (se expressar), intervir, estabelecer relações 
horizontais, vivenciar ações coletivas em comum, re-significar suas práticas e 
concepções, reler o mundo em que estão inseridos; isso mediados pelo diálogo, num 
processo reflexivo.19 

Na ciranda comunitária, a mulher está engajada com outro modo de ver e encarar a 

vida. Ou seja, é consciente, é crítica e autocrítica e já não mais enxerga apenas o seu 

“mundinho”, mas tem um olhar amplo e por isso visualiza o que acontece em seu entorno. 

Ela se vê envolvida em seus novos projetos de vida, mas precisa constantemente 

fortalecer-se para continuar lutando, por isso a ciranda comunitária se faz presente, pois é 

o espaço onde esta mulher pode, sempre que necessário, continuar se fortalecendo. 

Podemos denominar estes espaços como espaços de comunidades de vida, ou seja, 

espaços de fortalecimento da luta diária.  Entretanto vale ressaltar que no projeto durante 

este ano de 2011 se desenvolverá a ciranda da aproximação e a ciranda formativa e 

solidária. Esta ultima, ou ainda a ciranda comunitária faz parte da utopia, do sonho. 

É neste movimento, nesta ciranda que o Projeto vai tecendo, dançando, ensaiando 

passos de sua dança, tudo isso visando o compromisso com as mulheres, compromisso 

este que quer ser libertador. Freire já dizia:”Uma das coisas que devemos fazer é não 

esperar que a sociedade se transforme. Se esperarmos, ela não se transforma, temos de 

fazer, e é nos metendo dentro do processo, na própria intimidade do processo em 

movimento, que descobrimos os caminhos e vamos desmontando coisas que se opõem à 

mudança.”20 

Sigamos então, nos “metendo dentro do processo”, dançando, cirandando, sem 

respostas prontas, mas com perguntas, movimentos e buscas... A vida só se faz na dança 

e na busca. 

 

 

                                                           
19 ASSUMPÇÃO, 2009, p. 116. 

20
 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Tolerância. Organização e nota de Ana Maria Araújo Freire. São Paulo: 

UNESP, 2004, p. 141. 
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