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Da atuação no Projeto Força Feminina (PFF), junto a mulheres em situação de 
prostituição no centro histórico de Salvador/BA, trago reflexões sobre seus 
modos de existência e organização. Essas mulheres são fontes de sustentação 
familiar através de sua renda e trabalho, denominado de “batalha”, e estão 
inseridas no contexto do baixo meretrício, marcado por precárias condições de 
saúde e trabalho. Se por um lado a prostituição expressa ruptura do papel 
construído para o feminino e sua sexualidade, trazendo para o público o que se 
é vivenciado e oprimido no ambiente familiar, por outro é uma prática 
estigmatizada que suscita descrença no potencial vital, na consciência critica 
cidadã e na identidade social. Entre seus desdobramentos estão posturas 
psicológicas, tais qual a síndrome fatalista, a ideologia de submissão e 
resignação, o caráter oprimido e, paradoxalmente, a resiliência. Essas posturas 
apontam desafios de uma atuação que convide ao resgate do valor e do poder 
pessoal, sendo esta marcada pela base teórico-metodológica da Psicologia 
Comunitária, em suas perspectivas Histórico-Cultural, Humanista e da 
Libertação. Assim, entre partilhas dos sentidos e significados dos modos de 
vida e trabalho fomos percebendo traços da organização da prostituição 
exercida no centro histórico (Centralização de poder; Disputa; Imediatismo; 
Articulação) e identificamos na articulação já existente e no resgate da história 
local potenciais de cuidado, autonomia e cidadania. Nesse processo, o sentido 
da organização tem se ampliado e brotam posturas inventivas nas relações 
pessoais e coletivas que se relaciona com o significado de suas existências: 
passaram a perceber solidariedade no cuidar dos filhos das que estão em 
programa, apropriaram-se dos ecos das histórias do centro histórico em suas 
vidas, reconhecem o poder de luta e conquista de seus direitos, organizaram-
se em greve reivindicatória no PFF, conquistaram moradia junto ao Movimento 
de População de Rua, participam de ações pelos direitos das mulheres.  

 

Palavra-chave: Prostituição Feminina; Gênero; Modos de Existência; 

Organização; Psicologia Comunitária. 
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REFLEXÕES SOBRE MODOS DE EXISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DE 

PROSTITUTAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR/BA 

 

Primeiras palavras... 

Nas linhas que seguem trazemos um pouco de nossas  “pensações” na 

atuação no Projeto Força Feminina (PFF), junto a mulheres em situação de 

prostituição. Em especial, teceremos um diálogo sobre os modos de existência 

e organização dessas mulheres a partir da Psicologia Comunitária. Estamos 

partindo de uma atuação desafiadora e envolvente, que têm provocado os mais 

diversos afetos, e que constantemente nos convida a sistematizar sobre essa 

práxis. O aprofundamento dessa temática nos espaços de atuações e 

produções acadêmicas da Psicologia é tímido diante do impacto, das rupturas 

e das marcas de tal vivência. Nesse sentido, em muitos momentos pensar 

sobre o modo de existência e organização é regado a traços de frustação com 

a inquietude do desafio. Convidamos-os a ler com cuidado e respeito, são 

encontros de histórias: as nossas com as mulheres da “batalha”. 

 

Pensando relações de gênero e(m) prostituição 

A prostituição permeia o imaginário popular ao longo das sociedades, 

causando repudio, inquietação, curiosidade, desejo e estremecendo as lógicas 

entre a moral e a liberdade do corpo. Dentre arranjos organizativos em uma 

realidade complexa, diversa e ambígua poderiamos falar de prostituições, visto 

que ela não pode ser considerada em todas as realidades da mesma forma. 

Cada lugar, local a interpreta de maneira diferente, principalmente a partir dos 

significados sexuais que estruturam a vida e a educação da população.  

Segundo Rostagnol (2000), constantemente a prostituição e a prostituta 

são considerados sinônimos: “todo o sistema da prostituição passa a ser visto e 
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definido a partir das prostitutas, esquecendo que a prostituição envolve uma 

relação entre alguém que vende os serviços sexuais e alguém que os compra”. 

É importante considerar uma lógica mercantil que envolve a prática e toda a 

rede que faz parte esse negócio: profissionais do sexo, cafetinagem, gigolô, 

taxistas, donos de hotéis, indústria de beleza, trafico de seres humanos. 

Porém, as prostitutas ganham destaque pela marca das questões de gênero. 

A prostituição precisa ser pensada a partir de fatores como: à economia, 

o trabalho, à sexualidade, à moral, às relações de gênero (ROSTAGNOL, 

2000). Sua pluralidade refere-se tanto aos seus tipos: baixo meretrício em seus 

bares, bordeis, hotéis e pistões; alta prostituição e as acompanhantes de luxo, 

casas de massagem, garotas de programa e michês. Quanto aos perfis das 

pessoas que a exerce: mulheres, homens, crianças e adolescentes (nessa 

situação estamos falando de exploração sexual), homossexuais, 

heterossexuais, travestir, transexuais.  

Nesse estudo faremos um recorte da situação de prostituição no centro 

histórico de Salvador – trazendo gritos, ecos e bandeiras de luta das mulheres 

que exercem o baixo meretrício, nas ladeiras, bares, bregas, hotéis e becos. O 

baixo meretricio é a prostituição pobre, marcada por baixos valores no 

programa e por uma condição de miserabilidade e insalubridade no exercicio 

da atividade. 

Ao nos aproximarmos da realidade dessas mulheres fica evidente que 

elas participam das mesmas condições históricas, culturais e economicas que 

tantas outras mulheres que vivênciam situação de pobreza e/ou de violência. 

Porém, se agregam outros condicionamentos de marginalização-exclusão que 

submetem a mulher as mais distintas e diferentes situações. Assim, faz-se 

fundamental buscar desmistificar e problematizar os saberes que permeiam o 

imaginário popular, sobretudo, aprofundar as relações de gênero e opressão 

que marcam o modo de vida e trabalho das mulheres. 

Medeiros (2006), afirma que o que está em jogo na prostituição é a 

concretude de uma fantasia e a possibilidade de realização dos clientes, não 

simplesmente o corpo, os desejos, a carne dessas mulheres como em muitos 
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momentos se é pensado. Para tal autora, a prostituição é uma atividade 

profissional que tem como fim o prazer e não a procriação, em troca de um 

valor monetário e caracterizado pelo desapego afetivo, tendo um caráter 

econômico e simbólico. 

Contudo, em nossa sociedade, a prostituição, que é um fenômeno social 

é constantemente tratada como fenômeno natural, “a profissão mais antiga do 

mundo”, “forma de frear os desejos masculinos”. Essa naturalidade é mais uma 

das tantas ambiguidades presentes no mundo da prostituição (GRANDO, 

2008): 

“Por um lado a prostituição feminina é 
considerada uma atividade necessária para conter os 
conflitos sociais, para atender os desejos sexuais dos 
homens, o que a faz ser chamada de “um mal 
necessário”, por outro ela é vista como transgressão, pois 
aquele que se inserem nesse contexto fogem as normas 
morais estabelecidas”. 

As prostitutas estão instaladas no espaço da rua, lugar do anonimato, 

longe das obrigações do cuidado exclusivamente familiar, lugar do homem, 

sendo assim identificada como “mulher da vida, da rua, à toa”. Segundo 

Grando (2008), está inscrita no lugar do gozo sexual, portanto simbolicamente, 

associada à negação do papel de procriação atribuída a mulher 

As relações de gênero são construídas historicamente, sendo 

fundamental analisar como estão estruturadas as relações sociais, 

considerando o processo dinâmico dos indivíduos se relacionarem entre si. É 

no movimento entre as determinações socioestruturais, as conquistas culturais 

e as iniciativas dos indivíduos em sua singularidade que se definem formas de 

ser e agir quanto às relações de gênero (SANTOS, 2005). Assim, vão sendo 

construídos e redefinidos papéis que mulheres e homens assumem na 

sociedade. 

Tais relações marcam o campo econômico e social, e com a divisão 

sexual do trabalho a mulher é destinada as práticas de cuidado, restrita ao lar e 

a família. É impossível trabalhar gênero, sem considerar o patriarcado e os 

mecanismos de dominação-exploração do sistema capitalista: 
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Para as mulheres, novas tarefas, sobretudo, a de procriar, de ser 
mãe e esposa sob as exigências do casamento monogâmico, 
cabendo-lhe, como imposição sumária, o espaço do lar, 
enquanto, ao homem, restava o trabalho desenvolvido fora do 
espaço doméstico (SANTOS, 2005). 

Assim, para muitas dessas mulheres a prostituição surge como uma 

libertação desse contexto de violência e de miserabilidade que vivenciavam, 

possibilitando que saíssem de um cenário repressor do feminino onde 

deveriam estar disponíveis aos serviços domésticos e de satisfação do marido 

e pais. Também permite que tenham o tempo livre para realizarem e 

organizarem suas atividades, além de poder negociar diretamente o dinheiro a 

ser recebido pelo programa. Hoje elas são chefes de família, acessam a 

compra de bens de consumo, podem retornar aos estudos e propiciar isso aos 

filhos. A prostituição também é local de poder, de prazer.  

Outra ambiguidade que surge dessa prática é: Se por um lado essa 

vivência expressa ruptura do papel construído para o feminino e sua 

sexualidade e é uma transgressão/ rebeldia ao que foi imposto, possibilita que 

se organizem e definam o que desejam ser/fazer, ao mesmo tempo é uma 

vivência estigmatizada que suscita descrença no potencial vital, na consciência 

critica cidadã e na identidade social.  

 

PROJETOS FORÇA FEMININA: Pelourinho, Cirandas e diálogos 

O PFF é uma pastoral social e integra o Instituto das Irmãs Oblatas que 

atua em 15 países, estando no Brasil em Salvador e Juazeiro/ BA, Belo 

Horizonte/MG, Santo Amaro/SP. A pastoral desenvolve uma pedagogia de 

processos de desenvolvimento humano e social desde sua realidade concreta 

e a sensibilização da sociedade sobre essa problematica social. A missão da 

instituição é trabalhar para resgatar a cidadania, fortalecendo a autoestima, 

ampliação do conhecimento sobre as questões sociais, de gênero e de saúde, 

entre outros (GRANDO, 2008). 

Em Salvador, o projeto existe há mais de 10 anos e se localiza em um 

grande palco da história da cidade e da prostituição. A histórias dessas 
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mulheres se encontram nesse lugar. Elas presenciaram as transformações do 

Pelourinho e a transformações do Pelourinho marcam as mudanças em suas 

vidas.  

O centro histórico de Salvador desde a construção da cidade era um 

lugar onde famílias tradicionais viviam e onde se concentrava a riqueza 

econômica – durante 214 anos (1549-1763) foi sede do governo colonial 

português, no século XVII e até meados do século XIX, era onde os senhores 

de engenho, desembargadores e altos funcionários da administração pública 

construíram seus suntuosos casarões e a igreja construiu altares 

luxuosíssimos. Por volta de 1930, a elite começa a se deslocar para outras 

localidades da cidade, e durante essa década a atividade prostitucional se 

instalou no Maciel, área sul do Pelourinho, fazendo surgir uma série de 

estereótipos que classificavam a área como local de perigo e de marginais 

(ARAÚJO, 2007). 

Em 1992, foi iniciada uma grande restauração, composta por 10 

etapas, que tornou o Pelourinho uma área fortemente atrativa para turistas. 

Esse processo de requalificação, que poderia ser chamado de “limpeza social”, 

envolve a retirada da população local, aumento do policiamento, inibição da 

prostituição, da droga, da pobreza que incomoda, a fim de valorizar a área e 

atrair o turismo, enfim torná-los invisíveis... (ARAUJO, 2007). Ainda hoje as 

mulheres dão vida a esse lugar, ocupando os bancos da praça, os becos, os 

bares, e reexistindo as constantes políticas higienistas e construído os sentidos 

e significados de suas histórias e trabalho.  

As ações do Projeto Força Feminina são distribuídas por 3 cirandas 

pedagógicas: Aproximação, Formativa e Solidária. Na Ciranda da Aproximação 

o objetivo é se aproximar da realidade e acolher essas mulheres, 

estabelecendo relação de confiança e construido vínculos, inicialmente fazendo 

abordagem aos locais de batalha e recebendo as mulheres nas atividades da 

sede do projeto, iniciando o acompanhamento. Na Ciranda Formativa inicia-se 

um periodo de formação integral e capacitação da mulher – elas são 

convidadas a olhar para sua história e ressignificar aquilo que julga importante. 
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E na Ciranda Solidária é um momento de aprofundar as reflexões sobre o 

modo de vida e trabalho, problematizando o modo de organização da 

prostituição e do centro histórico, e é tempo de “articular, reivindicar praforizar”, 

inserir-se em outros espaços: tanto em atividades produtivas, quanto 

acessando políticas e movimentos. Isso se traduz em uma série de posturas e 

ações: abordagem aos locais de batalha, atividades lúdicas e formativas, 

encaminhamentos do serviço social para saúde, social, jurídico, atendimentos 

psicológicos individualizados e grupos terapêuticos, grupos e cursos com foco 

profissionalizante, inserção em redes e conselhos/ reinvidicações de direitos, 

assembleias, articulações com outros movimentos sociais. 

Atendemos, em média, mulheres entre 18 e 57 anos, majoritariamente 

negras, vindas do interior da Bahia e de outros estados, tendo o bolsa família e 

a prostituição como únicas fontes de renda. Mensalmente, em média, 50 

mulheres são atendidas, tanto na sede, quanto na abordagem. Elas praticam a 

prostituição pobre do baixo meretrício: praças, ladeiras e casarões insalubres, 

precárias condições de saúde e trabalho intenso tráfico e/ou consumo de 

drogas, baixa escolaridade e são fontes de sustentação familiar através de sua 

renda e trabalho, por elas denominado batalha. Muitas delas, exercem a 

prostituição nesse local há mais de 20 anos e possuem uma identidade social 

construida. Percebemos que como em consequência do estigma assumem 

uma postura desacreditada dos seus potenciais de gente, mulher, cidadãs, 

detentoras de direitos sociais, poderosas, transformadoras. 

 

Vivências que marcam e que desdobram-se em posturas... 

A vivência da situação de prostituição é estigmatizada e deixa marcas 

profundas de violências de ordem psicológica, física e sexual, laços 

enfraquecidos de cuidado e segurança e excessivas privações de ordem 

econômica e social. Entre seus desdobramentos idenditificamos posturas 

psicológicas, tais qual a síndrome fatalista (BARÓ, 1998), a ideologia de 

submissão e resignação (GOÍS, 1984), o caráter oprimido (GOIS, 1984; 1993) 

e, paradoxalmente, a resiliência (Yunes, 2003). 
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Essas mulheres assumem uma postura engessada, fatalista (Baró,1998) 

de aceitação frente a este mundo contraditório e desigual – elas “acostumam-

se” com um dia-a-dia violento e pobre, não planejam melhorias, pouco 

contestam ou não tentam mudar de forma significativa a realidade, vivem 

como, segundo Martín-Baró, numa cotidianidade atemporal.  

Elas foram/ são vítimas de toda forma de violência psicológica, simbólica 

e física, por parte da sociedade, e adquirem uma subjetividade onde acreditam 

merecedoras da violência sofrida, como punição pelo que são, ou seja, como 

se o descaso e a violência como são tratadas fossem consequência natural de 

sua condição de existência. Esse fatalismo se configuraria como uma espécie 

de “dormência” frente à realidade desumana que vivenciam, e isso resultaria no 

desenvolvimento de certa passividade frente aos fatos sociais.  

É possível observar que as mulheres identificam as exclusões no que 

tangem direitos sociais básicos (educação, saúde, moradia), porém não têm 

consciência do peso das questões de gênero, os jogos de poder - sentem esse 

peso e revelam tal dor, mas não identificam a influência disso na realidade 

cotidiana e não acreditam na superação da situação vivida. 

O elemento de sustentação e reforço da repressão presente na condição 

de vida e na estrutura psíquica dessas mulheres é o que Goís (1984) nomeou 

de ideologia de submissão e resignação. Há um impedimento de acreditar no 

potencial de realização humana e a agir com consciência, autonomia e 

intimidade. Diante das vivências desde a infância de situações de violência e 

pobreza concebem que o destino já está determinado, já estaria escrito o que 

poderão ser e os papeis que poderão desempenhar na sociedade, estando em 

Deus, no governo, nos projetos que estão inseridas a possibilidade de cuidar e 

transformar essa realidade. 

O conceito de caráter oprimido, construído por Góis (1984), propõe-se 

descrever um conjunto de características psicossociais e corporais da classe 

pobre e oprimida, resultante de uma estrutura psicológica formada e 

desenvolvida nas condições de miséria, de ignorância e marginalização em que 

estão inseridos. Tal estrutura psicológica orienta-se para resguardar o 

indivíduo, “é um modo de sobrevivência construído inconscientemente pela 



         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 

9 

classe oprimida para reduzir sua angústia e sofrimento frente à miséria e à 

violência, para não ser eliminada psíquica e fisicamente” (GÓIS, 1993, p.51).  

Para o autor, enquanto as classes abastadas estruturam seu psiquismo 

em atividades voltadas para um desenvolvimento pessoal mais amplo, na 

classe oprimida, o psiquismo está vinculado ao objetivo central da 

sobrevivência sócio-econômica. O caráter oprimido é representado, então, em 

nível visível, por características psicossociais de classe, resultantes de uma 

estruturação e desenvolvimento de um psiquismo voltado, de forma crônica, 

para a satisfação das necessidades primárias de sobrevivência.  

Paradoxalmente em meio a esta realidade estigmatizada encontram-se 

também comportamentos que indicam uma tentativa de superar as situações 

de adversidades vivenciadas. A resiliência pode ser descrita como a 

capacidade real das pessoas de não só superarem situações críticas, mas 

também de utilizá-las em seus processos de desenvolvimento pessoal. A 

resiliência é frequentemente descrita por processos que explicam a 

“superação” de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações 

(Yunes, 2003).  Então se pode falar de que as mulheres apesar de receberem 

os rótulos e exclusão, se afastando da possibilidade de cuidar e transformar 

sua realidade encontram estratégias de sustentação e fortalecimento, que nos 

faz refletir sobre os recursos utilizados para lidar com as adversidades: 

ressignificam suas histórias, em meio a dores reconhecem a prostituição como 

uma esolha, criam laços de prazer e amizade, têm liberdade para desenvolver 

suas atividades, se conectam com a espiritualidade e o sentido da vida. 

É desafiador conquistar a confiança, construir pontes com essas 

mulheres, sem ser invasiva ou repetir o erro do controle social. Elas além de 

manter o controle da tensão emocional diante dos controles sociais, possuem 

um bom controle da informação acerca dos estigmas, como, por exemplo, dizer 

a verdade ou mentira a quem, como, onde e quando queira, em determinada 

situação ou momento.  Por estarem acostumadas a serem tratadas de forma 

violenta já “sabem” o tipo de comportamento que se espera delas, usando de 

forma geral, gírias, expressões, tom de voz, comportamentos, que visam dar 

visibilidade e demarcar o território, de até onde se pode chegar até elas – 
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sendo assim adentrar aos seus signos e organizações é um privilégio e algo 

incomum.  

As interações sociais são determinadas, naquele território de trabalho, 

pela identidade social estigmatizada construída. Ou seja, estas mulheres 

possuem uma identidade social estigmatizada que dita um controle sobre suas 

ações, reforçando uma deteriorização de suas qualidades e atributos enquanto 

sujeitos. A maioria apresenta dificuldades em se responsabilizar pelos seus 

sentimentos e comportamentos, procurando culpados para os acontecimentos.  

Talvez, devido a um autoconceito de si muito negativo, sem autoconfiança, o 

que as levam, também a comportamentos autodestrutivos, tais como uso 

abusivo de drogas, muitas, e apresentam ajustamento psíquicos a realidade 

que são denominados de depressão/ personalidade anti-social...  

 

Entre os desafios da atuação e o brotar de novas possibilidades 

Essas posturas apontam desafios de uma atuação que convide ao 

resgate do valor e do poder pessoal (ROGERS; GOÍS), passo fundamental 

para fundamental para reconstrução de suas identidades e para emancipação. 

Como psicólogas do Projeto Força Feminina, nossa base teórico-metodológica 

é marcada pela Psicologia Comunitária, em suas perspectivas Humanista, 

Histórico-Cultural e da Libertação. 

No desenvolvimento do trabalho no PFF temos como estratégias de 

ação a criação e potencialização dos espaços de diálogo e vivência, tendo 

como foco o entendimento da realidade e do modo de organização das 

mulheres, o aprofundamento da história dessas mulheres, problematizando os 

sentidos e significados do PFF e construindo intervenções comunitárias.  

A fim de possibilitar experiências solidárias e de cuidado utilizamos 

uma série de recursos/ experimentos artísticos (Dramatizações, fotografias, 

jogos, biodanças) em atividades como grupo terapêutico, atendimento 

individual, encontros formativos, rodas de contação de histórias, visitas 

domiciliares, assembleias, feira da criatividade/clube de trocas. 
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Por ser um local de acolhida, onde elas podem se mostrar, falar de si e 

de como enxergam o mundo, esse acaba sendo o local de depósito: as 

demandas são trazidas para o projeto e deseja-se que sejam supridas. 

Esperam que “a grande mãe” acolhedora solucione toda dor e dificuldade. O 

nosso desafio maior surge ai, convidar a ampliar o poder de reinvindicação 

para outros espaços – acessando as politicas públicas, os conselhos sociais, 

as redes de colaboração e fortalecendo entre elas a articulação e o diálogo e 

os potenciais e aspectos saudáveis de suas personalidades. 

Para a Psicologia Comunitária, o grupo social é um espaço de interação 

marcado por traços culturais, capaz de gerar encontro e renovação do 

individuo, do próprio grupo e da coletividade maior. É o lugar de aprendizado, 

de criatividade, onde se tecem relações e se entrelaçam o micro e o 

macrossocial (GOÍS, 2006).  

Os grupos sociais [...] são estruturas de relação que, a 

partir da prática, elaboram em nós tendências afetivas, 

estéticas, conceituais e de ação [...] É o sujeito coletivo, o 

grupo social, que elabora essas tendências... Essas 

tendências têm dois caminhos possíveis: um para a 

reconstrução da sociedade, para sua renovação, e outro, 

pelo contrário, para a consolidação das formas sociais 

dominantes, para sua conservação (QUIROGA, 1982, 

apud GOÍS, 2006, p. 186).  

 Reconhecendo que o grupo tem potencial tanto de proteção, orientação 

e aprendizagem para a dita transformação, quanto para destruição/ 

desarticulação (GOÍS, 2003). Assim, é um desafio no acompanhamento a 

essas mulheres fomentar que em suas partilhas saiam do imaginário e da 

censura social. Queremos que se mostrem as mulheres, mães, filhas, 

trabalhadoras, apaixonadas... 

Inicialmente fortalecemos o vínculo com elas. A partir da partilha dos 

sentidos e significados essas mulheres começam a experimentar um diálogo. 

Em uma relação de respeito e cuidado as amarras diminuem e há uma 

abertura para se revelar, ousar, criativizar. Em Vygotsky (REGO, 1995), o 

sentido é algo particular da pessoa em sua relação com o mundo e consigo 

mesma. É a expressão de sua singularidade. Os significados são sentidos 
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coletivos, relacionadas aos símbolos sociais que orientam a vida social. A 

capacidade do ser humano em produzir sentidos e significados e as diversas 

interações entre ambos constituem o processo chamado de mediações 

intersubjetivas. A partir do acompanhamento e dos diálogos, passo a passo 

inicia-se a construção de novos sentidos de vida e de realização comunitária, 

potencializando essas mediações. 

Nesse processo, fomos percebendo e entendendo traços do modo de 

organização da prostituição exercida no centro histórico. Percebe-se 4 grandes 

características quanto ao modo de organização dessas mulheres: 1) 

Centralização de poder – cultura forte da figura da cafetina, do pedágio, que 

determinam os espaços e relações nos pontos de batalha. Nesses espaços é 

comum emergir alguém centralizando o poder e ditando a forma de se 

comportar e relacionar e tantas outras se submeterem a tal ordem: seja por 

limitação de espaço e fala, seja por pagar os pedágios/ percentuais, seja por 

concordância profunda; 2)Relações interpessoais enfraquecidas –  Clima de 

desconfiança, competição constante baseado na lógica da concorrência por 

clientela que faz com que formem-se guetos que competem entre si e se 

distancie literalmente por espaços na praça; 3) Imediatismo: nessa prática 

essa é uma marca constante, o dinheiro  conquistado é empregado em 

resoluções imediatas, ligadas com questões de sobrevivência (transporte, 

alimentação, aluguel, remédio); 4) Articulação na praça – Para cobrar no PFF 

respostas quanto a questões institucionais (mudança de agentes, reivindicação 

de mais atividades formativas e de encaminhamentos), conversar sobre algum 

tipo de violência sofrida em espaço público.  

Identificamos na articulação já existente indicativo potencial de cuidado, 

autonomia e cidadania, assim esse tem sido um dispositivo constante de nossa 

intervenção – trazemos para as assembleias esses movimentos, nos grupos 

específicos, e a partir da organização política valorizamos tal postura. Entre 

resistências e entregas, o sentido da articulação tem se ampliado para além de 

cobrar demandas ao PFF ou de denunciar a competição referente aos clientes. 
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Nesse processo, o sentido da organização tem se ampliado e brotam 

posturas inventivas nas relações pessoais e coletivas que se relaciona com o 

significado de suas existências: passaram a perceber solidariedade no cuidar 

dos filhos das que estão em programa, apropriaram-se dos ecos das histórias 

do centro histórico em suas vidas, reconhecem o poder de luta e conquista de 

seus direitos, organizaram-se em greve reivindicatória no PFF, conquistaram 

moradia junto ao Movimento de População de Rua, participam de ações pelos 

direitos das mulheres, mobilizaram outras prostitutas e juntas participaram do 

Ato na praça da Sé em celebração dos 5 anos da lei Maria da Penha. 

 

Reconhecimento, ressignificação e aprendizados 

 

A exclusão traz a estigmatização e se constitui como um mecanismo 

para a produção da desigualdade social, um dos pilares do sistema capitalista, 

fazendo com que sejam provocados desdobramentos como, a discriminação e 

os preconceitos, a não disponibilização de meios de cultura, educação, 

trabalho, bens e serviços, e de assistência por políticas sociais. 

Especificamente, as mulheres sofrem essa exclusão de forma mais concreta, 

visto que as relações desiguais de gênero dominam e oprimem, e são 

sustentadas pela subjugação através da violência, pelo controle sobre o corpo, 

pela manutenção da dependência econômica e as interdições à participação 

política.  

Olhando a história das prostitutas é possível identificar diversas 

experiências onde foram extremamente  banidas da possibilidade de sonhar, 

desejar, planejar. A prostituição as envolve como único papel social exercido e 

como a única atividade para que tem habilidade.  

A partir das experiencias de aproximação das história de vida e dos 

modos de existência dessas mulheres e do fomento e do fortalecimento de 

espaços dialógicos e políticos tem sido potencializado o cuidado, a consciencia 

critia cidadã e o resgate do valor e do poder pessoal: 
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O valor pessoal é definindo como sendo a capacidade de o 

indivíduo acreditar e gostar de si mesmo, sentir-se vivo, 

conseguir “conviver e realizar trabalho”. Já o poder 

pessoal seria a crença na capacidade de manter e cultivar 

adequadamente relações interpessoais, de buscar o 

crescimento de si e do outro e a possibilidade de agir de 

forma a transformar a realidade social (GÓIS, 1993). 

 

Essas características dizem respeito, portanto, a uma valorização de si 

mesmo, uma crença na capacidade de auto-realização e de atualização de 

potencialidades individuais, numa possibilidade de autonomia, e na visão da 

realidade como sendo mutável e flexível. É através dessas categorias que se 

torna possível o desenvolvimento de uma organização comunitária e um 

processo reinvidicatório transformadores da realidade social. A conseqüência 

seria a transformação da difícil realidade em que vive o oprimido, bem como a 

transformação de si mesmo. 

No cotidiano das ações junto as mulheres reconhecemos que essas 

experiências têm possibilitado uma transformação na postura mais ativa, 

critica, cooperativa dessas mulheres. Isto talvez indique uma capacidade de ir 

além do medo, da identidade social estigmatizada, esta construída a partir de 

marcas que foram colocadas pela sociedade, mostrando uma vontade, destas 

mulheres, mesmo inconsciente, de entrarem em contato com relações mais 

saudáveis. A espiritualidade aparece em muitos de seus discursos como fonte 

de força e fé para superarem as adversidades, ressaltando que nossa estrutura 

social ainda tem como falsa crença que pessoas criadas dentro de um contexto 

de vulnerabilidade não possuem recursos para superar as adversidades. Pois, 

isto é falso mito, pois em meio às adversidades encontramos mulheres que tem 

a esperança e alegria.  

É na praça que elas se articulam, dialogam e organizam seus 

movimentos. Esse é um gancho fundamental – fazer com que percebam que 

se há cuidado e capacidade de organização para questionar ao projeto há força 

para juntas transformarem condições de seu dia-a-dia de trabalho e vida e 

acessar e reivindicar em outros espaços, ressignifiquem suas histórias e 

continuem se afirmando enquanto mulheres, batalhadores e no mínimo, 

corajosas.  
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