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Apresentação
Ivone Gebara

Chamaram minha atenção no livro de Fernanda Priscila Alves da Silva as
primeiras palavras do título “Cuidado junto às mulheres em situação de prostituição”. Fernanda não começa por propor uma mudança radical na vida das
mulheres em situação de prostituição, mas um cuidado. O cuidado é para os que
se aproximam delas, mas é, sobretudo, das próprias mulheres em relação a elas
mesmas através da valorização de suas vidas.
Fernanda descreve com muita simplicidade e força os muitos sofrimentos das
mulheres que a carência de condições de vida e a violência social obrigaram a
entrar na prostituição. Uma entrada sem escolha, uma entrada como saída para
a sobrevivência, uma sobrevivência que se torna para muitas batalha incansável
contra a fome e o desabrigo. Trata-se de uma luta diária como a de “Teresa Batista” de Jorge Amado em que os sofrimentos se inscrevem no corpo em forma de
humilhação, de dor, de doença, de calote, de perda de raízes, de falta de acesso
aos bens da cultura e também de esperteza para poder “se virar” na vida.
O livro abre a velha problemática da prostituição de mulheres à problemática
da globalização da economia e da cultura, denunciando não só o aumento do
femicídio, mas as redes internacionais de prostituição com seu tráfico organizado
e muitas vezes conectado com outros tipos de tráfico. Hoje já não é mais só a
menina pobre e abandonada do sertão ou do interior que cai na prostituição em
busca do seu sonho de dignidade. Mas, corpos de mulheres de todos os lugares do

| 7

mundo são dominados e se tornam matéria prima do lucro internacional. Acabam beneficiando minorias especializadas nesse comércio e destruindo vidas.
Como nos aproximarmos daquelas que são vítimas e como nos aproximarmos das redes internacionais de tráfico internacional para que cessem suas
nefastas atividades?
O livro não nos dá respostas fechadas. Convida-nos a crescer em consciência e cuidado, para que possamos prevenir a partir de nosso contexto local que
esse comércio não continue a extirpar vidas. Sabemos o quanto adolescentes e
jovens são obrigadas a mantê-lo através das muitas promessas de trabalho “digno” ou de ascensão social rápida. Uma viagem, um par de sandálias, um vestido novo, uma promessa de amor podem ser a armadilha para a exploração.
A pedagogia do cuidado e da conscientização inspirada na obra de Paulo
Freire aparece como uma metodologia de esperança que é acrescida à inspiração do Evangelho de Jesus. Acende uma chama de misericórdia na vida das
pessoas que não suportam mais a produção impune da miséria e da violência. É
mais uma vereda singela proposta a quem ainda acredita que Deus só é encontrado no encontro entre as pessoas, no encontro onde a solidariedade é tecida
no cotidiano da vida e onde a transcendência da outra na sua miséria, dor e
alegria nos convida a reverenciar o Mistério maior que nos envolve.
A reflexão suave e profunda presente no livro convida as leitoras e os leitores a se deliciar com o estilo ameno e poético de Fernanda e a sempre de novo
nos convocar a esperar contra todas as desesperanças.
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Introdução

O presente trabalho quer abordar a questão do cuidado junto às mulheres
em situação de prostituição desde a perspectiva da educação popular, com
vistas à transformação social. Para isto, verificará como se dão os processos de
transformação social desde a perspectiva da educação popular e do cuidado
em contextos onde se inserem mulheres em situação de prostituição. Serão
abordados temas como: prostituição e o contexto das mulheres que aí se encontram inseridas, educação popular, pedagogia e os processos desencadeados na perspectiva de transformação social e espiritualidade desde a ótica do
cuidado.
Na realidade em que se inserem as mulheres é possível verificar várias formas de exploração e exclusão. Dentre elas, encontra-se a realidade de muitas
mulheres inseridas em contextos de prostituição. A abordagem aqui é dedicada
a mulheres do dito “baixo meretrício”, como se denominam as mulheres que,
dentre tantos outros fatores, estão inseridas na prostituição em decorrência de
uma realidade social desigual. Esta realidade faz com que muitas mulheres
tenham seus corpos vistos como “instrumentos de trabalho” e sobrevivência.
É certo que falar de prostituição é algo vasto; entretanto, aqui se quer abordar
um grupo específico, que são as mulheres em situação de prostituição e empobrecimento.
No trabalho de aproximação destas mulheres e de seu contexto, depara-se constantemente com o desafio de se realizar um trabalho que tenha como
Introdução | 9

foco principal a ação transformadora de sua realidade, assim como um processo
pedagógico que provoque nelas uma retomada e ressignificação de sua história.
Ao mesmo tempo em que se quer realizar um trabalho pedagógico, depara-se
ainda com o desafio de reconhecer que este trabalho traz em sua essência a dimensão do cuidado, ou seja, uma espiritualidade que dá a esse trabalho sentido
e razão de ser.
O processo pedagógico entendido como uma ação de transformação social
é um ponto deste trabalho e parte desde a dimensão da educação popular e a
compreensão de Paulo Freire em relação a esta. Entretanto, a realidade em que
vivem as mulheres demonstra que há casos em que não é possível esperar todo
o processo pedagógico se concretizar, mas que demandam uma ação eficaz. Em
situações em que aparece a extrema fragilidade do ser humano, em decorrência
de todo um sistema de exploração, surgem várias perguntas: O que é essencial
neste trabalho? Como interligar o acompanhamento do processo pedagógico
e a dimensão do cuidado com cada mulher em concreto? Em que momentos
seguir o método e em que momentos ater-se às fragilidades apresentadas? Que
respostas dar? Como devem ser construídos processos de transformação social
nestes contextos?
Desde esta perspectiva, a presente pesquisa quer pensar estas questões, assim como possibilitar a visualização de um grupo da sociedade que diariamente
experiencia a realidade da prostituição. Tal dado demonstra que há um contexto
desigual e que precisa ser tanto identificado como transformado. Aqui não se
trata de julgamentos morais sobre a condição em que vivem estas mulheres, mas
sim de uma estrutura social que as coloca neste lugar. Desse modo, a presente
pesquisa tem sua relevância no sentido de identificar estas causas de exclusão
e exploração, assim como pensar na possibilidade de desconstrução deste modelo de sociedade.
Esta pesquisa é ainda uma inquietação pessoal da pesquisadora que, no contato diário com mulheres em situação de prostituição, questiona o motivo pelo
qual esta realidade se perpetua no contexto histórico, além da inquietação de
visualizar esta forma de exploração que atinge diretamente milhares de mulheres em todo o mundo. Entretanto, não se quer aqui apenas visualizar e trazer
esta discussão para a Academia, mas pensar formas e métodos de buscar novas
respostas a estas demandas.
Para realizar o presente trabalho, a autora realizou uma pesquisa social e
conversou com 14 mulheres inseridas em contexto de prostituição, as quais participam do Projeto Força Feminina (PFF) em Salvador/BA e da Pastoral da Mulher
de Belo Horizonte/MG, e uma das entrevistadas participa da Pastoral da Mulher
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em Juazeiro/BA. Todos estes locais citados têm um trabalho específico com mulheres em situação de prostituição e estão ligados ao Instituto das Irmãs Oblatas
do Santíssimo Redentor, que tem como missão este trabalho e do qual a autora
faz parte. Além das entrevistas com as mulheres foi feita também uma conversa
com os agentes pastorais que estão envolvidos neste trabalho.
Para obter os resultados da pesquisa de campo, seguimos os seguintes passos:
primeiro elaboramos um questionário e o submetemos à aprovação do Comitê de Pesquisa da EST; depois previmos uma média de 30 mulheres a serem
entrevistadas, entretanto, durante o desenvolvimento do trabalho verificou-se
que número de 14 mulheres era suficiente. Após a seleção das pessoas a serem
entrevistadas, elas foram escutadas nos locais que frequentam (espaços da pastoral). A partir daí, a pesquisadora recolheu os dados, fazendo uma análise dos
mesmos.
As entrevistas tiveram como objetivo escutar das próprias mulheres suas histórias de vida e, a partir disso, refletir sobre sua realidade. As suas falas, seus
movimentos, seus gritos e esperanças permearão todo o trabalho e iluminarão
a ação pedagógica. Isso porque toda investigação se inicia por uma questão específica, um problema, uma dúvida. Esta modalidade de pesquisa de campo se
baseia em Minayo, quando afirma:
O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a
qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com os ‘atores’ que conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social.1

No primeiro capítulo, iniciamos a conversa aproximando-nos da realidade
das mulheres, reconhecendo qual é a condição destas mulheres que vivem em
situação de prostituição e que, além do mais, são empobrecidas. A partir daí,
cabe refletir a partir da realidade concreta em que elas estão, mas abrindo o
leque para compreender o que acontece em nível global.
No segundo capítulo, ou seja, após ter contato com a realidade ao fazer uma
“leitura de mundo”, como fala Paulo Freire, vamos refletir sobre que proposta
pedagógica, marcada pela transformação, pode acontecer nesta realidade. Para
isso, a partir de conceitos como a educação popular e tendo como base teórica
textos de Paulo Freire, vamos refletir se é possível uma ação pedagógica neste
contexto e de que forma se concretiza tal ação. Além de visualizar Paulo Freire e
a proposta adotada pelos projetos nos quais estas mulheres estão inseridas, será
fundamental voltar o olhar para a pedagogia de Jesus, verificando assim como
1

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis:
Vozes, 262007, 61.
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era sua relação com as pessoas e que processos de transformação acontecem
nela.
No terceiro capítulo, vamos refletir sobre aquilo que temos chamado de pedagogia do cuidado. Este é o fio condutor da ação pedagógica que quer ser
transformadora, mas que tem em sua essência a dimensão da espiritualidade
libertadora.
Fica então o convite para adentrar nesta realidade, neste mundo por vezes tão
estranho aos nossos olhos, mas um mundo também marcado por vida, já que aí
se encontram mulheres (e diria: mulheres guerreiras), pois cotidianamente estão
a buscar novas alternativas e alçando diferentes vôos.
No encontro feito com as mulheres e acreditando profundamente neste trabalho social, inicio a presente reflexão poetizando com Fernando Pessoa, o qual
nos coloca a importância de seguir o caminho:
De tudo, ficaram três coisas:
a certeza de que estamos sempre começando...
a certeza de que é preciso continuar...
a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar...
portanto devemos
fazer da interrupção um caminho novo...
da queda, um passo de dança...
do medo, uma escada...
do sonho, uma ponte...
da procura, um encontro.
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1
As mulheres em situação de prostituição:
uma aproximação à sua realidade

1.1 Iniciando a conversa
Ao iniciar o presente trabalho, a pesquisadora irá adentrar um pouco na realidade específica de um grupo de pessoas: as mulheres em situação de prostituição.
Buscar-se-á conhecer esta realidade através de falas e relatos das próprias mulheres, da experiência e do contato da pesquisadora com essa realidade, contato esse
que se localiza em contexto específico: Belo Horizonte/MG e Salvador/BA.
Após conhecer a realidade das mulheres inseridas em contexto de prostituição, de escutar suas falas, adentrar seus desafios e dar conta dos mecanismos de
exploração que estão presentes nesta realidade, esta pesquisa buscará verificar
em que contexto toda esta realidade está inserida.

1.2 A realidade das mulheres empobrecidas em situação de prostituição
Compreender a vida e realidade de mulheres em situação de prostituição
requer cuidado e respeito. Ao nos aproximarmos destas mulheres, aproximamo-nos de vidas concretas, marcadas por sonhos, desejos, utopias, medos, desafios;
por isso é fundamental a atitude de “tirar as sandálias, pois o lugar é sagrado”.
No falar de Paulo Freire, este “tirar as sandálias” tem a ver com o respeito
pelos saberes que as pessoas têm. Tais saberes se inserem em um horizonte mais
amplo, que é o horizonte cultural.
As mulheres em situação de prostituição: uma aproximação à sua realidade | 13
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