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 RESUMO 

 

 

A Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM) é uma pastoral social da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), uma “presença solidária e evangélica” para as “mulheres em situação 

de prostituição” desde meados da década de 1960 no Brasil. Objetivo, nesta dissertação, analisar 

a institucionalização do discurso abolicionista desta Pastoral em Rondonópolis - Mato Grosso, 

de 1994 a 2008. Apesar de a luta pela abolição da prostituição ser partilhada entre as Pastorais 

locais, sua institucionalização em Rondonópolis se insere em um contexto sócio-histórico 

específico. A partir disso, o presente estudo utilizou a ferramenta foucaultiana “genealogia” e 

a noção de “acontecimento”, que possibilitaram a elaboração da pesquisa em dois momentos. 

No primeiro, analisei as condições de emergências da PMM em esfera nacional, bem como as 

matrizes discursivas que fundamentam sua permanência. No segundo momento, analisei como 

tal discurso se institucionalizou em Rondonópolis de acordo com suas próprias condições de 

emergência e permanência. A análise empreendida sugeriu tratar-se de um discurso em 

transformação, segundo as relações estabelecidas em seu entorno, possibilitando a intervenção 

inicial da PMM em Rondonópolis na prevenção das DST/Aids. Posteriormente, a luta se 

expande, abrangendo o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao tráfico de 

pessoas, articulando duas novas frentes com a perspectiva de prostituição. O estudo demonstra 

a importância social da PMM em Rondonópolis frente tais temáticas, e por isso respalda a 

necessidade de pesquisas que analisem as nuances dos saberes articulados aos meios pelos quais 

Políticas Públicas e/ou Projetos de Lei são produzidos no âmbito desta questão.  

 

Palavras-chave: Pastoral da Mulher Marginalizada. Prostituição. Abolicionismo. Genealogia. 

 

 

 

 



 
 
 

ABTRACT 

 

The Marginalized Women's Pastoral (PMM) is a social pastoral of the Brazilian National 

Bishops' Conference (CNBB), which acts as a “solidarity and evangelical presence” for 

“women in prostitution situation” since the mid-1960s in Brazil. The objective of this study was 

to analyze the institutionalization of its abolitionist discourse in Rondonópolis - Mato Grosso, 

from 1994 to 2008. Although the struggle for the abolition of prostitution is shared among local 

Pastorals, its institutionalization in Rondonópolis is part of a specific socio-historical context. 

In light of this, the study used the foucauldian tool "genealogy" and the notion of "event", which 

made possible the elaboration of the present study in two moments. In the first, was analyzed 

the PMM emergency conditions at the national level, as well as the discursive matrices that 

underlie its permanence. Subsequently, it was analyzed how such speech was institutionalized 

in Rondonópolis according to its own conditions of emergency and permanence. The tools 

suggested the analysis of a discourse that transforms according to the relations established in 

the discursive battle in which it is inserted. So these relations are the conditions of possibility 

for the initial intervention of the PMM in Rondonópolis in the prevention of STD/AIDS, but 

that later extends to the fight against the sexual exploitation of children and to trafficking in 

persons, articulating the two fronts with the prospect of prostitution. The study demonstrates 

the social importance of PMM in Rondonópolis in relation to these themes, and therefore 

supports the need for research that analyzes the nuances of knowledge that are articulated with 

production resources Public Policies and/or Bills.  

Keywords: Marginalized Women's Pastoral. Prostitution. Abolitionism. Genealogy. 
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INTRODUÇÃO  

 

De origem e caráter cristão-católico, a Pastoral da Mulher Marginalizada1 (PMM) é 

uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cuja formação se 

iniciou em meados da década de 19602, com atuação ainda no presente. Segundo a narrativa 

construída pela própria instituição, seus primeiros membros foram padres e bispos atuantes no 

Nordeste do país. A fixação do nome ocorreu ao longo de sua existência, relacionado tanto com 

a construção de sua função social e criação em outros estados brasileiros, como também com o 

contexto sociopolítico. A priori, a perspectiva que fomentava a então organização pastoral era 

a visão da necessidade de atuar junto às mulheres prostituídas, afim de ser presença solidária, 

evangelizadora e assistencial. Tal ponto de vista, depois de problematizado e ressignificado, 

permanece nas explicações da Pastoral sobre si até a atualidade, ainda que com complementos 

e sob outras metodologias.  

A principal referência nas primeiras décadas de existência foi a organização francesa, 

inicialmente católica, Ninho3. Criada em 1936 por um padre e uma prostituta (intitulada como 

ex), o Ninho tem como prerrogativa central a luta pela abolição da prostituição, isto é, luta 

contra qualquer tentativa legislativa, médico-institucional e/ou de outra natureza que visa 

regulamentar a atividade ou mesmo que não se fundamenta na cessação de suas causas. Por 

suposto, as primeiras Pastorais locais criadas no Maranhão e na Bahia ainda na década de 1960 

se intitulavam como Ninho. A partir deste contato e na vivência de sua própria experiência, 

durante as décadas seguintes, a PMM não apenas se espalhou pelos estados brasileiros, como 

também especializou seu discurso abolicionista gradativamente. Durante mais de 50 anos de 

existência foi sujeita a permanências, apropriações, adequações e transformações quanto ao seu 

foco de intervenção, configuração, utilização de conceitos e categorias, bem como de algumas 

proposições.  

                                                           
1 Para facilitar a escrita do texto, utilizo o termo que a própria instituição faz uso, revezando, ao longo da escrita 

do texto, os termos Pastoral da Mulher Marginalizada, PMM e Pastoral (com inicial maiúscula, em referência à 

pastoral social específica).  
2 O status de “pastoral social”, no entanto, constitui uma formulação produzida pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) em 1987. 
3 Veremos à frente que o Ninho Francês rompe com a Igreja na década de 1950.  
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Em 2008, a PMM, organizada teoricamente desde 1990 por um Secretariado 

Nacional4, elaborou uma apostila intitulada “Caderno de Formação para Agentes”5, a fim de 

unificar e sistematizar o discurso construído ao longo de sua história. Em sua segunda edição 

(2012), a apostilha apresenta a organização como “uma Pastoral Social com Missão e Objetivos 

Específicos, dedicada ao acompanhamento e formação integral à mulher em situação de 

prostituição” (PMM, 2008, p. 06). Uma de suas funções envolve a produção de conhecimento 

que contribua para a “reflexão da complexidade da prostituição, desde seu conceito como um 

estado de violência, e até a realidade da mulher que, vivendo nesta situação, necessita de apoios, 

orientações próprias” (2012, p. 06).  

Para construção de tal texto, a PMM contou com a experiência de agentes de Pastorais 

locais de todo o Brasil. A equipe de Rondonópolis (Mato Grosso) produziu um documento 

referente ao Tráfico de Pessoas e contribuiu para dados quantitativos e qualitativos sobre o 

perfil da mulher em situação de prostituição no estado, dados que se destacam na argumentação 

da análise da prostituição feita pela PMM, melhor explorados na versão de 2012, tanto em 

termos quantitativos quanto na produção textual sobre a Pastoral. Especificamente, esta equipe 

destacou-se na elaboração de conhecimento na década de 2000, do ponto de vista da produção 

de conhecimento quantitativa e qualitativa e também pela institucionalização “completa” da 

intervenção Pastoral ao abranger o combate e a prevenção da indústria do sexo6, em suas três 

problemáticas “urgentes”: a prostituição, o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças 

e adolescentes.  

A partir destas considerações, o objetivo da presente dissertação é analisar a 

institucionalização do discurso da Pastoral da Mulher Marginalizada em Rondonópolis, 

problematizando a nova configuração Pastoral da década de 1990, o perfil dos agentes pastorais 

e as problemáticas que pautaram a atuação desta Pastoral. A década de 1990 foi palco de uma 

batalha discursiva, em que novos sujeitos, organizados ou não, e novas temáticas mobilizaram 

                                                           
4 O Secretariado Nacional é formado por uma equipe voluntária, cujos membros são agentes de Pastorais locais 

diversas e a rotatividade acontece de acordo com a necessidade. O grupo é responsável por diretrizes, lemas, 

objetivos e organização em geral das pastorais regionais e municipais. Tem sede em São Paulo, mas as atividades 

são realizadas em separado da equipe local. O Secretariado, no momento, está sendo movimentado por uma equipe 

de freiras de Campinas.  
5 Para construção da pesquisa utilizo a versão de 2008, fundamentada pelo recorte temporal. No entanto, como 

visualizo uma maior organização na segunda versão, bem como uma revisão de texto necessária, utilizo esta versão 

apenas quando se trata de questões explicativas e não de análise histórica.  
6 A opção pela expressão “indústria do sexo”, empregada principalmente nos momentos em que me refiro às frentes 

de atuação da PMM, fundamenta-se no fato de que esta pesquisadora, baseada em Laura Augustín (apud 

PISCITELI, 2005), considera a indústria do sexo para além da ideia de “prostituição”. Isto porque esse termo pode 

esconder uma diversidade de trabalhos sexuais e também construir uma falsa impressão, da inexistência de um 

mercado. 
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a agência e a produção de saber. A institucionalização da PMM na década de 1990, no interior 

de Mato Grosso, hipoteticamente mobilizou um saber Pastoral diferente, em certa medida, do 

construído até então. Dessa forma, a PMM em Rondonópolis constituiu sua trajetória e discurso 

a partir de elementos que, em medidas diferentes, estiveram presentes, ou nem se quer existiam, 

na construção e permanência de outras Pastorais locais. Tais questões são discutidas ao longo 

da dissertação.  

Considerando como recorte temporal o período referente à sua criação, em 1994, até 

2008, ano em que foi produzida a primeira edição do Caderno de Formação para Agentes, 

solidificando formalmente a base do pensamento pastoral necessário para tornar-se agente 

Pastoral. Em 2008, a PMM também passou a coletar dados quantitativos para uma pesquisa 

financiada pelo Ministério da Saúde e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), objetivando traçar o perfil das mulheres em situação de 

prostituição no estado de Mato Grosso.  

A PMM, em Rondonópolis, foi criada em 1994, como dito, quando houve 

possibilidades para existência e manifestação de um discurso religioso de denúncia da indústria 

do sexo na localidade. Apesar de serem orientadas pelo Secretariado Nacional, as Pastorais têm 

autonomia para aplicar suas proposições oficiais da maneira como couber em suas realidades 

(PMM, 2012). Essa “liberdade”, junto ao contexto de formação, proporcionou condições para 

que atividades, estratégias e parcerias da PMM em Rondonópolis fossem diferentes7 das outras 

Pastorais criadas na mesma década, ou mesmo em décadas diferentes, ainda que a perspectiva 

sobre prostituição permanecia a mesma. Permeada também por ligações históricas com o século 

XIX, a Pastoral em Rondonópolis produziu uma relação intrínseca entre exploração sexual de 

crianças e adolescente, prostituição e tráfico de mulheres para fins de prostituição. Neste 

sentido, com essas três frentes de atuação, gradativamente institucionalizou-se a PMM na 

cidade.  

Além da autonomia, as próprias condições de emergência de uma pastoral, na década 

de 1990, preocupada com a indústria do sexo, eram consideravelmente diferentes das existentes 

em 1960. A divulgação e a discussão de questões referentes às nuances dessa indústria, bem 

como a inquietude internacional com as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), em 

especial a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), tornaram-se terreno condicional 

diferenciado o suficiente para que tal organização discursasse sobre a prostituição, disputando 

então espaço em meio a outros movimentos sociais e ao próprio Estado. Este assumiu papel de 

                                                           
7 Diferenças e semelhanças são analisadas ao longo da dissertação.  
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pronunciamento sobre a situação, para além da atenção que remetia às DST. Além disso, como 

equipe local, a PMM em Rondonópolis também teve, como condições de emergência e 

permanência, questões sociopolíticas envolvendo motivos e locais de atuação, em sua maioria 

construídas percebidas pelos próprios agentes.    

De acordo com o discurso da Pastoral local, Rondonópolis necessitava, e ainda 

necessita, de intenso olhar para a indústria do sexo, sendo que a intervenção estatal e civil 

deveria acontecer justamente por questões relacionadas ao povoamento e ocupação geográfica 

da cidade. A área começou a ser povoada às margens do Rio Vermelho, no sudeste do agora 

território do estado de Mato Grosso, logo no início do século XX. No entanto, cidades vizinhas, 

como Poxoréo, foram descobertas para criação de garimpos, sendo um dos fatores de 

despovoamento do distrito de Rondonópolis, que voltaria a crescer apenas em 1947, quando foi 

inserido na produção agrícola mato-grossense.  

Nas décadas seguintes, após sua emancipação política em 1953, Rondonópolis tornou-

se palco de uma grande modernização nas tecnologias voltadas para o campo, possibilitando, 

por isso, na década de 1970, a migração sulista. Segundo a historiadora Luci Léa Tesoro (1993), 

em 1980 Rondonópolis foi considerada polo econômico de Mato Grosso, classificado como o 

segundo município no estado em importância demográfica, econômica e urbana. Na década de 

1990, como consequência desse investimento, recebeu o apelido de “Capital Nacional do 

Agronegócio”.  

Hoje, com cerca de 230.000 habitantes (IBGE - 2015), distante 210 km da capital 

Cuiabá, Rondonópolis continua sendo divulgada como “cidade promissora”. O status advém 

da produção de soja e algodão, responsáveis pela classificação de “um dos municípios mais 

industrializados do estado” e “membro de uma das 100 maiores economias do país”. Por causa 

de suas características econômicas, tem sido escolha de moradia de trabalhadores de todas as 

regiões do país, desde o início dos anos 1950. Dessa forma, a cidade continua a enfrentar 

problemas oriundos da migração ocasionados pela propaganda, pensada pelo estado e pelo 

próprio munícipio para anunciar a grande quantidade de empregos disponíveis, além da 

narrativa de que se trata de um bom lugar para estabelecer moradia.  

A propaganda positiva, segundo a PMM, constitui fator prejudicial quando se 

considera que a migração para o município pode aumentar a pobreza e fomentar a imigração de 

homens, especificamente. Ambas as questões aumentariam a demanda pela prostituição, e 

outros problemas latentes dizem respeito à geografia, visto o escoamento de grãos, os garimpos 

e a fronteira do estado de Mato Grosso com a Bolívia. Rondonópolis está cercada pelas rodovias 

federais BR 163 e 364, importantes trajetos de escoamento de produtos para as regiões Norte e 
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Sul do país, usadas, segundo a mídia e a polícia, para Tráfico de Entorpecentes e para a indústria 

do sexo.   

Essas questões consolidaram argumentos para a PMM afirmar que a prostituição e seus 

agravantes8 aumentaram consideravelmente nas últimas décadas na cidade e no estado, na 

mesma proporção em que houve crescimento da população. Neste contexto, parcerias com a 

Procuradoria do Trabalho e a Promotoria da Infância e Juventude foram estabelecidas no intuito 

de fomentar a intervenção estatal, não apenas em Rondonópolis, mas em todas as cidades de 

Mato Grosso, essencialmente nas regiões e cidades que, segundo as/os membros da PMM, 

seriam mais suscetíveis à indústria do sexo, como aquelas que ainda têm garimpos, grandes 

construções e indústrias, cidades fronteiriças e com grande fluxo de caminhões.  

O Tráfico de Pessoas como um problema que atinge mulheres em situação de 

prostituição9 e crianças, a exploração sexual de crianças e adolescentes como uma temática que 

perpassa a discussão da regulamentação da prostituição, ou mesmo, a preocupação com a 

regulamentação e as nuances de todo esse debate, não são preocupações exclusivas da Pastoral 

em Rondonópolis ou da PMM em âmbito nacional no período abordado. Tampouco dizem 

respeito apenas às localidades que enfrentam todos os problemas geográficos e/ou 

sociopolíticos apontados pela PMM em Rondonópolis. A visualização, a problematização e a 

atuação frente tais temáticas tornaram-se ocupações do Estado, dos movimentos sociais e da 

academia nos séculos XIX, XX e XXI, em medidas e por motivos diferentes.  

Desde o século XIX, visualizamos o protagonismo de mulheres nas ciências, nos 

movimentos sociais e no mercado de trabalho. São questionáveis a aceitabilidade e o alcance 

desse protagonismo, seus níveis, relações de causa e efeito com o sistema socioeconômico e as 

propostas de reflexão sobre interseccionalidade, como raça, classe e geração. Mas o fato é que, 

de mulheres por/para mulheres, a existência das relações sociais entre homens e mulheres e a 

própria essência delegada à estas foram questionadas, a tal ponto que se fez necessário a criação 

da categoria gênero para análise histórica (SCOTT, 1995) e questionamento sociocultural.  

                                                           
8 Refiro-me à perspectiva da própria instituição que define a exploração sexual de crianças e adolescentes e o 

tráfico de pessoas como agravantes da prostituição.  
9 O termo “mulheres em situação de prostituição” é utilizado pela Pastoral da Mulher Marginalizada desde meados 

da década de 2000. Não consegui constatar o exato momento de adesão ao termo, no entanto, foi possível averiguar 

que ele começou a ser usado posteriormente à manifestação de alguns grupos de prostitutas e feminista pró-

regulamentação da prostituição. Fundamentalmente, depois da tramitação do Projeto de Lei nº de autoria do 

Deputado Fernando Gabeira. O termo serve para pontuar as diferenças entre os grupos, para separar a perspectiva 

trabalhista da situacional, e também para enunciar a perspectiva abolicionista. Optei também por utilizar o termo 

durante a dissertação, não como negação da necessidade de políticas públicas e de direitos sociais para mulheres 

prostitutas, nem mesmo por entender o discurso da PMM como correto e absoluto, mas pelo meu posicionamento 

político que compreende a regulamentação da prostituição como algo danoso à luta contra o patriarcado.  
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Nessa significativa movimentação sócio-histórica, a temática indústria do sexo esteve 

presente, desde as problematizações dos primeiros grupos de mulheres intituladas feministas, 

logo no século XIX, ao se rebelarem contra as formulações de outros setores que fomentavam 

análises sobre a prostituição e o tráfico de mulheres. Portanto, neste século, consolidou-se a 

formação de um saber em três esferas sobre a prostituição, prerrogativa no ocidente para a 

ciência e outras instituições sociais como a religião, a Justiça e a própria medicina.  

Enquanto posicionamento, a regulamentação, a proibição e a abolição estavam 

presentes desde que a prostituição se tornou um problema para a moralidade religiosa, 

exatamente quando a Igreja Católica se expandiu no ocidente. No entanto, como teoria 

fundamentada, organizada e pronunciada, consolidou momento e espaço de emergência 

específico, ressurgindo sob determinadas circunstâncias. Na presente dissertação, tais 

circunstâncias serão verificadas como condições de possibilidade da emergência do discurso da 

PMM na década de 1960, somadas a outras condições, tais como o desenvolvimento da 

Teologia da Libertação e os efeitos da circulação do discurso feminista. No entanto, nos séculos 

seguintes se modificaram consideravelmente, produzindo e sendo produzidas por um debate 

generalizado sobre o modo como o Estado deve lidar com a indústria do sexo.  

A análise sócio-histórica brasileira, voltada para tal período e para tal temática, vem 

sendo realizada por historiadoras, sociólogas e antropólogas desde finais da década de 1980. O 

século XIX, precisamente em suas últimas décadas, e as primeiras décadas do século XX, 

configurou-se como o contexto sobre o qual a maioria das análises históricas se direciona em 

termos de saberes produzidos sobre a temática da prostituição. Importa considerar também os 

discursos científicos que produziram teorias sobre a prostituição.  

As historiadoras Margareth Rago (1993), Uelba Nascimento (2008), Magali Engel 

(2004), Sueann Caulfield (2000) e Martha de Abreu Esteves (1989) perpassam direta ou 

indiretamente o tema da prostituição em suas respectivas pesquisas, considerando a irrupção de 

uma singularidade histórica no século XIX, ao demonstrarem e analisarem a prostituição na 

construção da ideia de nação.  

Apesar de ponderarem discursos diferentes, um dos pontos em comum encontrado em 

tal historiografia é que independentemente da perspectiva de regulamentar ou abolir a 

prostituição, em geral, a produção da prostituição variava entre a compreensão de um mal 

necessário, ao proteger mulheres jovens do estupro, bem como o casamento, ao controlar os 

desejos sexuais dos homens; ou como mal a evitar, por ser consequência da situação de pobreza 

das mulheres (PATEMAN, 1993). Dessa forma, apesar de divergências referentes ao setor 

responsável por lidar com a prostituição, ou mesmo a fundamentação da problemática através 
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de análise características físicas, biológicas e/ou hereditárias de mulheres em situação de 

prostituição, a referida historiografia não encontrou uma perspectiva profissionalizante, com 

argumentos de autodeterminação nos discursos analisados.   

A temática da prostituição no Brasil voltou a chamar atenção das produções científicas 

e sociais na segunda metade do século XX, precisamente por volta da década de 1980, quando 

emergiu o movimento de prostitutas e o movimento feminista (MORAES, 1995), que, em 

algumas vertentes, gradativamente passaram a considerar a prostituição em uma perspectiva 

contratualista (PATEMAN, 1993), com variações nos motivos e nos efeitos. Neste sentido, tal 

como o final do século XIX, as últimas décadas do século XX também podem ser consideradas 

como momento de incursão de uma singularidade histórica, pois na literatura referente ao tema 

das primeiras três décadas da segunda metade do século XX, Maria Dulce Gaspar (1985) 

identifica na literatura acadêmica a prostituta retratada como vítima e não como posição social 

em que relações de poder entre gêneros possam ser/estar invertidas.   

As pesquisas imersas na área Ciências Humanas e Sociais voltaram-se, a partir de 

então, para essa produção. A literatura sobre prostituição contém um grande número de 

pesquisas que têm como objeto de análise vários âmbitos da produção de saber e intervenção 

sociais da/na prostituição. Encontra-se uma produção que analisa cada vez mais o discurso das 

vertentes do movimento feminista (TAVARES, 2015; PISCITELLI, 2005), com foco no 

posicionamento de indivíduos militantes inseridos no movimento e nos debates a respeito de 

como a perspectiva sobre prostituição se articula ao discurso feminista. Tendo como objeto 

outros produtores de saber, análises também têm se voltado para as políticas públicas e 

legislação que perpassam a temática (TEIXEIRA RODRIGUES, 2010; ALVAREZ & 

TEIXEIRA RODRIGUES, 2001). 

Outras atividades que se inserem na temática da indústria do sexo ou que, para 

contestar essa ligação têm sido objeto de investigação, são o Tráfico de Pessoas (VENSON & 

PEDRO, 2013; LANIDINI, 2006; KEMPADOO, 2005), bem como o posicionamento e as 

proposições das próprias prostitutas organizadas em movimentos associativos e/ou pesquisas 

de campo, cuja pretensão é analisar as noções e o universo da prostituição (FONSECA, 1996; 

2016; BARBARÁ & LEITE, 2007). Além disso, identificamos que os estudos não emergem 

apenas na academia, mas também de organizações de intervenção social na vida cotidiana, 

como a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA, 2013).  

Neste penúltimo tipo de análise, encontra-se a pesquisa da cientista social Andreia 

Skackauskas (2014), intitulada “Prostituição, gênero e direitos: noções e tensões nas relações 

entre prostitutas e Pastoral da Mulher Marginalizada”, de 2014, texto em que analisa a produção 
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de conhecimento da PMM, em esfera nacional em um primeiro momento para, posteriormente, 

relacionar essa produção com as noções das mulheres em situação de prostituição atendidas 

pela PMM em São Paulo, na praça da Luz, onde realizou um trabalho etnográfico. Na primeira 

parte da tese a pesquisadora trabalha com a narrativa que a PMM faz de sua história e de alguns 

acontecimentos históricos. No entanto, o trabalho da autora e a presente dissertação diferem em 

decorrência dos usos que ambos fazem dessa análise específica, bem como da metodologia 

aplicada à disciplina histórica.  

O foco de pesquisa desta dissertação é especificamente a institucionalização do 

discurso da PMM em Rondonópolis a partir de uma análise histórica aplicada ao conceito de 

genealogia de Foucault (2012). Dessa forma, ainda que metodologicamente seja necessário 

analisar tal discurso através de suas condições de emergência na década de 1960, a problemática 

envolve refletir sobre o modo como este discurso institucionaliza-se em Rondonópolis, 

percebendo suas próprias condições de emergência, adequação, manutenção e permanência nas 

décadas de 1990 e 2000.   

A proximidade, em certa medida, de análise de objeto, mas fundamentalmente 

temporal com a investigação sociológica de Andreia Skackauskas (2014), também se relaciona 

com questionamentos teóricos e metodológicos vinculados a esta pesquisa na disciplina 

histórica. Em detrimento de questões teóricas aciono primeiramente a categoria história do 

tempo presente, ainda questionada e controversa, como aponta François Dosse (2012). 

Posteriormente, o conceito de genealogia, apropriado por Michel Foucault (2012) fora da 

perspectiva da área de História, insere a pesquisa no âmbito da construção histórica e também 

se pronuncia como aspecto do presente através de sua noção de acontecimento. 

Utilizada com maior clareza a partir da criação do Instituto de História do Tempo 

Presente em 1970 na França, sob primeira coordenação de François Bedarrida (MEDEIROS, 

2007), a categoria história do tempo presente é compreendida como resultado de discussões 

teórico-metodológicas nas ciências sociais (DOSSE, 2012; BEDARRIDA, 2000). Os 

questionamentos pautam a valorização e os privilégios que tanto os processos quantitativos 

quanto a longa duração recebiam na história francesa pós II Guerra Mundial. As propostas sobre 

seus usos se referem à orientação de problemáticas do presente, considerando fontes 

contemporâneas e possibilidades de pesquisa com curto recuo em relação ao próprio presente 

(MEDEIROS, 2007). 

Como toda categoria, a história do tempo presente também seria, e ainda o é, 

questionada. A partir de críticas e dificuldades, como a impossibilidade de mensurar os efeitos 

dos acontecimentos e a predição do futuro (HOBSBAWM, 2013) e, portanto, o desafio na 
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descrição das regularidades e das continuidades (DOSSE, 2012), faço a defesa da possibilidade 

desta pesquisa como histórica, pois esta categoria se adequa à pesquisa em questão, na 

perspectiva de que a história do tempo presente é a história em si (PROST, 2008). Dessa forma, 

através da qualificação de métodos (puros ou teóricos), da elucidação da crítica à subjetividade, 

apontada pela proximidade temporal entre pesquisador e objeto (presente em qualquer 

pesquisa), a análise da institucionalização do discurso abolicionista na PMM em Rondonópolis 

se justifica como uma pesquisa histórica e do tempo presente. Assim o é, pelos métodos de 

análise aplicados, e também por ser uma história recente e porque o desenrolar da sua 

institucionalização não pode ser mensurada.  

Sobre a temporalidade, François Bedarrida (1998, p. 145) afirma o contexto como 

elemento caracterizador da pesquisa, lugar “que os questionamentos se formulam, que se 

definem e apuram os métodos e esboçam-se riscos e uma trajetória”. Também sob a ótica da 

valorização do tempo, Antonie Prost (2008) argumenta que a legitimidade da pesquisa histórica, 

para se caracterizar como tal, encontra-se nas questões formuladas para a pesquisa. No entanto, 

o/a historiador/a que formula a questão não consegue distrair-se do seu tempo, de forma que 

“cada época acaba impondo, assim, seus pontos de vista à escrita da história” (PROST, 2008, 

p. 88). 

Independentemente, portanto, do lugar social do/a historiador/a, a legitimidade das 

questões manifesta-se a partir do preenchimento de lacunas do conhecimento, formuladas no 

âmago da profissão e da sociedade vivenciada pelo intelectual questionador/a. Tal perspectiva 

teórica entrelaça-se aos motivos pelos quais me interessei por esta pesquisa e os benefícios que 

ela pode trazer em âmbito historiográfico e social imediato.  

Meu contato com o tema ocorreu primeiramente em âmbito municipal10, ao conhecer 

o trabalho da PMM em Rondonópolis. Fui então convidada para fazer parte de uma ramificação 

de militância da PMM intitulada “protagonismo juvenil”, com trabalho junto à frente de 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com palestras de mobilização de jovens e 

panfletagem em lugares como a BR. O conteúdo dos panfletos e a mobilização infanto-juvenil 

eram, principalmente, a denúncia do crime e a indicação de seus efeitos individuais e coletivos. 

Esse contato e o envolvimento esporádico com a organização permitiram perceber as agentes 

                                                           
10 O conhecimento da PMM em Rondonópolis por mim ocorreu através da minha mãe, Flávia Izabel Carlini, que 

é membro dessa pastoral – agente pastoral -, desde o início do ano 2000. O trabalho em questão teve início por 

volta de 2009, motivo pelo qual decidi não o incluir no recorte temporal. As atividades nas frentes Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes e Tráfico e Pessoas cresceram consideravelmente a partir de então, de forma 

que a relação entre Procuradoria do Trabalho e Promotoria da Infância e Juventude local se intensificou.  
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como mulheres que se possibilitavam trabalhar em função de outras mulheres estigmatizadas 

socialmente.  

Tais questões despertaram minha atenção quando, ao conhecer o movimento feminista, 

passei a participar de muitos debates em relação à prostituição, questionando a possibilidade 

moralista do abolicionismo, a liberal do regulamentarismo e, em ambas posições, a condenação 

do proibicionismo. Necessitando posicionar-me perante os movimentos e interessada em 

compreender como a Igreja Católica se inseriu neste debate, iniciei questionamentos sobre a 

possibilidade histórica desta pesquisa. Novamente a categoria história do tempo presente 

adequa-se como meio relacional subjetivo entre o pesquisador e o objeto, de maneira que aquele 

“torna-se contemporâneo do objeto que pretende analisar, partilhando com aqueles cuja história 

anseia narrar categorias essenciais muito próximas, bem como as mesmas referências 

fundamentais” (CHARTIER, 2000, p.215-218). 

As indagações descritas motivaram a temática da dissertação, que perpassa tanto os 

fundamentos do discurso sobre prostituição da PMM, quanto os objetos que instituem e os usos 

de estratégias como uso de teorias científicas, imersas, como já contextualizado, numa batalha 

discursiva11 sobre o assunto. Para legitimar o discurso sobre a indústria do sexo, a pastoral faz 

uso da História e de outras Ciências Humanas e Sociais, construindo-se enquanto 

posicionamento de intervenção social. Neste caso específico, não é apenas intervenção do 

combate à regulamentação da prostituição no país, mas uma estratégia biopolítica12 de 

intervenção na vida, identidade e concepções das mulheres com quem as agentes estabelecem 

relações. A própria produção de verdade está em jogo e, hipoteticamente, se relaciona com 

órgãos estatais para conduzir essa legitimação.  

Além da especificidade da análise ser importante em si mesma, tal investigação 

proporciona ferramentas históricas para compreensão do desprezo estatal quando o assunto é 

prostituição no Brasil. Há muita confusão a respeito do histórico da atividade e incompreensão 

                                                           
11 Na Introdução de “Eu, Pierre Rivière, que degolei minha irmã, minha mãe e meu irmão”, livro escrito por 

Foucault, o autor explica como três relatórios médicos, de estatutos, origem e conclusões diferentes versam sobre 

o mesmo assunto. Apesar dessa semelhança última, Foucault afirma que eles não formam nem uma obra ou um 

texto, mas sim uma luta, um confronto, “uma batalha de discursos e através de discursos”. O conceito é empregado 

nesta dissertação a partir da compreensão de que vários discursos, de estatutos e origem diferentes, como o médico 

e o policial, versam sobre a temática prostituição, estabelecendo assim, uma batalha discursiva, que também está 

presente a Igreja. 
12 As estratégias empreendidas pelo Estado, com a finalidade de regulamentar a prostituição, se inserem no 

conceito que Foucault (1984) denominou de biopoder: prática de governo inaugurada no século XVII, 

anteriormente centrada no poder do soberano, esta arte de governar se desloca para o poder sobre a vida que se 

articula por meio de técnicas diversas com finalidade de subjugar os corpos e controlar as populações. Tais táticas 

são aplicadas por dois polos: a anátomo-política e a biopolítica. Foucault afirma que no século XIX esses dois 

polos foram unificados em grandes tecnologias de poder, sendo a sexualidade uma das mais importante por 

possibilitar não apenas as disciplinas do corpo, mas também a regulação da população.  
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do significado social da emergência destas teorias no cenário brasileiro. O atual Código Penal 

Brasileiro, de 1940, instituído pelo Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, não criminaliza a 

atividade da prostituição. Entretanto, tipifica o lenocínio13, o rufianismo14, atividades 

envolvidas com o exercício da prostituição, e relaciona diretamente o tráfico de pessoas com a 

prostituição como exploração. 

Do ponto de vista da tipificação desses crimes e isenção de tipificação para o ato de se 

prostituir, e também o fato de o Brasil ser um dos países signatários da Convenção das Nações 

Unidas sobre a supressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da prostituição de outros, 

liderada pela Liga das Nações e formulada por discussões que se estenderam de 1900 até sua 

realização em 1949, e de em 2004 ter ratificado o Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição 

do Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças (Protocolo de Palermo), a legislação 

brasileira está de acordo com a perspectiva abolicionista, apesar de, diferentemente da 

Convenção de 1949, o Protocolo de Palermo não possuir caráter abolicionista (PISCITELLI, 

2008).  

Porém, apesar da elaboração da legislação interna e da adesão externa, em grande parte 

das cidades brasileiras o lenocínio e o rufianismo são crimes socialmente aceitos. Toda a 

sociedade, inclusive a polícia e o judiciário conseguem identificar casas de show, bordéis, 

prostíbulos e etc., sem que ninguém seja investigado como criminoso/a. Raramente localizamos 

notícias informando do fechamento de um bar/boate ou da prisão do/a proprietário/a, pois se 

alega falta de provas. Em contraponto, o estigma da prostituta faz com que as mulheres inseridas 

na prostituição, em casas específicas ou na rua, sejam vistas como criminosas e desqualificadas 

enquanto cidadãs de direitos. Trata-se de situação comum os relatos de abusos sexuais, roubos 

e denúncias de clientes que não pagaram pelo serviço, assim como o não atendimento (descaso) 

da polícia nestas circunstâncias.  

                                                           
13 Segundo a esquematização do livro “Direito Penal esquematizado: parte especial”, de Victor Gonçalves, feito 

pelo site DireitoNet, lenocínio trata-se “de toda ação que visa facilitar ou promover a prática da prostituição de 

pessoas ou dela tirar proveito. Tipificado nos artigos 227 ao 230 do Código Penal, consiste, portanto, na mediação 

para servir a lascívia de outrem, no favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, na 

manutenção de casa de prostituição e no rufianismo”. Disponível em: http://www.direitonet.com.br/dicionario. 

Acesso em: 29 out. 2016. 
14 Segundo o mesmo livro, rufianismo constitui “crime que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, 

participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. O rufião 

visa obter vantagem econômica reiterada em relação à prostituta ou prostitutas determinadas. Trata-se de crime 

habitual que só se configura pelo proveito reiterado nos lucros da vítima (homem ou mulher que exerce a 

prostituição)”. Disponível em: http://www.direitonet.com.br/dicionario. Acesso em: 29 out. 2016. 

http://www.direitonet.com.br/dicionario


28 
 

Após a redemocratização do país, houve três proposições legislativas15 cujo fim era a 

regulamentação da prostituição, sendo o último o Projeto de Lei 4.211 de 2012, popularmente 

conhecido como “Gabriela Leite”, de autoria do ainda Deputado Federal do Partido Socialismo 

e Liberdade (PSOL), do Rio de Janeiro, Jean Wyllys. Quando questionado sobre a 

representação na legitimidade do projeto, Jean Wyllys afirma que esta é oriunda do próprio 

movimento de prostitutas, sendo assim, a proposta legislativa não seria uma vontade pessoal. 

Jean Wyllys não tem apenas apoio da Rede Brasileira de Prostitutas16, mas de muitas vertentes 

do movimento feminista, alegando possibilidade de extensão de direitos para as prostitutas e 

liberdade sexual, por exemplo, mas nem sempre ideias conjuntas.   

A profissionalização da prostituição vem ganhado espaço na indústria editorial e 

cinematográfica também. As editoras se apropriam da perspectiva de opção de vida dessas 

mulheres e publicam livros, como é o caso de Gabriela Leite, que publicou “Filha, Mãe, Avó e 

Puta” (2009) pela Objetiva, Paola Pacheco, com “O Doce Veneno do Escorpião” (2005) pela 

Panda Books, livro que deu origem ao filme “Bruna Surfistinha” (2011)17. Mostrando a opção 

lúcida pela prostituição, essas mulheres pregam a liberdade sexual e, contra a desnaturalização 

do prazer feminino, pregam sua naturalidade.  

Mas, apesar da crescente opinião sobre a necessidade de regulamentação da profissão, 

existem grandes resistências na sociedade, mesmo no próprio feminismo, como é o caso da 

vertente radical, que não condena apenas a existência legal da prostituição, por entende-la como 

uma exploração de homens sobre mulheres, independente da voluntariedade individual da 

mulher, como também condena outras instâncias em que essa exploração aconteceria, ou seja, 

toda a indústria do sexo e, por vezes, o próprio casamento patriarcal, entendido na mesma 

perspectiva contratualista da prostituição (PATEMAN, 1993). 

O Projeto de Lei (PL) “Gabriela Leite”, a luta dos movimentos feministas e o discurso 

da PMM mostram “para o historiador a permanência das estruturas sociais, econômicas e 

                                                           
15 O primeiro, data 1997, elaborado e proposto pelo deputado do PPB-DF, Wigberto Tartuce. Para mais 

informações: BRASIL. Câmara Federal. Projeto de Lei n. 3.436 de 1997. Brasília: Câmara Federal, 1997. 

Disponível em: https://goo.gl/QvvTjF. Acesso em: 11/08/2017.  O segundo, refere-se ao PL proposto pelo 

deputado federal do PV-RJ, Fernando Gabeira, proposto no ano de 2003. Para mais informações: Câmara Federal. 

Projeto de Lei n. 98 de 2003 (do Sr. Fernando Gabeira). Brasília: Câmara Federal, 2003. Disponível em: 

https://goo.gl/kei2YR. Acesso em: 11/08/2017. 
16 A Rede aglomera várias organizações de prostitutas espalhadas pelo Brasil. Em seu site afirma ser sua missão 

“promover a articulação política do movimento organizado de prostitutas e o fortalecimento da identidade 

profissional da categoria, visando o pleno exercício da cidadania, a redução do estigma e da discriminação e a 

melhoria de qualidade de vida na sociedade”. Disponível em: www.redeprostitutas.org.br. Acesso em 04 mai. 

2015. 
17 Filme referente à biografia da ex-prostituta e ex-atriz pornô que ficou famosa pelo pseudônimo Bruna 

Surfistinha. Além do livro, um best-seller no Brasil, o filme fechou a bilheteria com 2.010.648 espectadores após 

cinco semanas em cartaz. 

https://goo.gl/QvvTjF
https://goo.gl/kei2YR
http://www.redeprostitutas.org.br/
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políticas e a reincidência dos problemas sociais decorrentes” (RAGO, 1993, p. 32). A urgência 

de pesquisas que analisem pronunciamentos e discursos em relação à mulher e ao sexo são 

fundamentais para a compreensão da reincidência de problemas sociais e possibilitam 

experiências importantes para a tentativa de resolução desses problemas. Se as temáticas não 

estão resolvidas no presente, como a forma pela qual o Estado deve lidar com o mercado do 

sexo, é necessário lançar perguntas para o passado, compreender as permanências e as rupturas 

na elaboração de saberes a respeito da temática. Segundo formulações de Dosse, “a noção 

‘tempo presente’ se torna nesse contexto um meio de revisitação do passado e de suas possíveis 

certezas, como também as possíveis incertezas” (2012, p. 11), remetendo ao passado que ainda 

nos é contemporâneo, o que condiz, portanto, com as problemáticas de pesquisa nesta 

dissertação. 

Na cultura ocidental, a prostituição se constitui prática milenar, sendo ora tratada como 

condição, ora como imoralidade e ora como saída para os problemas econômicos (ROBERTES, 

1996). Quando historicizado, esse debate proporciona aos contemporâneos ferramentas sócio-

históricas, como a desnaturalização de comportamentos e a concepção de violência implicada 

no processo de naturalização destes conceitos. Nessa não definição de, sob qual âmbito tratar a 

prostituição, também perdura na democracia brasileira a ausência de uma base conceitual clara 

para sua lide. Como já dito, o Código Penal não considera a prostituição como crime, mas 

condena as atividades ao seu redor, fazendo com que a prostituição seja tratada no âmbito da 

ilegalidade, impossibilitando segurança e mesmo políticas públicas para as prostitutas.  

Cremos na dificuldade de mensurar os efeitos discursivos da PMM em sua relação 

com o Estado, as prostitutas e a sociedade em si, bem como no combate ao PL Gabriela Leite, 

sendo esta uma característica da história do tempo presente, dado que esta não ultrapassa a 

predição do futuro (HOBSBAWM, 2013); e não se pode mensurar ainda os efeitos dos 

acontecimentos mais recentes. No entanto, é tarefa do/a historiador/a, historicizar as coisas, 

desnaturalizá-las e ser contrário/a à banalização destas (HOBSBAWM, 2013). Nesse sentido, 

cabe demonstrar a historicidade da prostituição, problematizando as tensões existentes entre 

discursos que diferem na concepção da prostituição como apropriação histórica das mulheres 

pelos homens e/ou nas questões morais históricas que, por vezes, são questionadas no discurso 

abolicionista.  

Historicizando a prostituição e analisando sua perpetuação discursiva na e da PMM, 

explicamos o passado e fornecemos um elo com o presente, compreendendo os desdobramentos 

de poder que tal prática ocasiona na decisão de como tratar a prostituição juridicamente no 

Brasil. Trata-se, pois, como formulou Foucault (1994), de dizer o que somos no presente e o 
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que é dito por nós. Assim, a legitimidade desta dissertação, pautada numa questão inserida em 

seu próprio tempo, dá-se pela possibilidade de compreensão da própria produção discursiva e 

seus efeitos no social. Deste modo, é possível comparar discursos, identificar formulações 

similares e divergentes, questionar usos do passado na produção de enunciados, identificar 

mitos e, por fim, intervir significativamente na sociedade através da produção de conhecimento 

para legislação e/ou políticas públicas, especificamente interferir na vida das mulheres inseridas 

na indústria do sexo. Esta pesquisa se coloca ainda na “moda da profissão”, visto que as 

questões de gênero e de sexualidade estão, felizmente, crescendo na academia, além de ser 

também uma questão pessoal (PROST, 2008). 

A relação entre subjetividade e história, como já apontado no texto, assombra 

historiadores/as, fundamentalmente os/as do Tempo Presente, por motivos como a suposta 

pouca distância em relação ao objeto, a possibilidade de engajamento político e mesmo dúvidas 

em relação ao recorte temporal, para considerar uma pesquisa histórica como história do tempo 

presente. Ainda que o trabalho legítimo do/a historiador/a do tempo presente se realize através 

da questão, que gera a objetividade mensurável de todo e qualquer trabalho na área, e do recuo 

em relação a seu objeto, tal como a teoria e metodologia da pesquisa tem possibilitado, a minha 

aproximação política é mais forte que a proximidade com o objeto. 

 Essa proximidade advém da necessidade de fomentação do debate, e é inspirada pela 

compreensão da não resolução de problemas práticos da vida de mulheres pobres e da 

compreensão intrínseca entre prostituição e patriarcado. No entanto, para legitimar o trabalho 

dentro da perspectiva da história do tempo presente enquanto uma produção científica, Sabina 

Loriga (2012, p. 254) diz que, “o historiador não deve apagar sua subjetividade como queria 

Ranke18. Ele deve aprender a reconhece-la e a transformá-la em uma fonte de conhecimento”. 

Além dos elementos debatidos acima, que situam esta pesquisa no âmbito da disciplina 

histórica, cabe refletir a respeito da metodologia aplicada: a genealogia. Esta, como ferramenta 

demonstrada e fornecida por Foucault em obras como Vigiar e Punir (1975) e História da 

Sexualidade – A vontade de Saber (1976), analisa e descreve determinada prática pastoral que 

teve como correlato a produção de um saber sobre prostituição. Através dela a pesquisa se 

debruça sobre as condições de existência da Pastoral, delineando a sua proveniência, o 

surgimento dessa organização a partir de conflitos específicos, lutas, alianças e exercícios de 

                                                           
18 Leopold von Ranke foi um historiador alemão do século XIX, com obras relacionadas à tentativa de propor um 

método científico para a História, inferindo questões como a necessidade de objetividade na produção da pesquisa 

histórica e também priorizando as fontes primárias, enquanto tentativa de se aproximar da história tal como ela 

aconteceu. Outras características da historiografia rankeana são a história narrativa e a pesquisa em política. 
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poder (GARLAND, 2009), tendo como centro da análise estabelecer, através dessas lutas, os 

deslocamentos e os processos de redefinição do saber imbricados na sua emergência, 

transformação e permanência em Rondonópolis.  

Para David Garland (2009), a abordagem pragmática de Foucault resulta na maneira 

como o filósofo opta por desenvolver teorias e conceitos. No entanto, Garland, entende teoria 

como uma caixa de ferramentas acionada por Foucault, como o próprio filósofo explicou, 

diferentemente e conforme o problema. Tal perspectiva também é abordada pelo filosofo 

francês quando afirma que, sem privilegiar o problema do método ou a pretensão da 

originalidade, encontra ou forja instrumentos conforme o objeto de pesquisa solicita 

(FOUCAULT, 2012).  

Na mesma perspectiva, mas abordando a temática de forma diferenciada, Alfredo 

Veiga-Neto (2009), no artigo Teoria e Método em Michel Foucault (im)possibilidades, explora 

as questões referentes a possibilidade de usar termos como “métodos foucaultianos” ou “teoria 

foucaultiana” a partir de nomenclaturas que ele nomeia como posições epistemológicas mais 

estritas, “hard”, ou mais amplas, “soft”. Dessa forma, entendendo método e teoria como 

conceitos que estabelecem um fechamento de atitudes do ponto de vista paradigmático, o autor 

chega à conclusão de que podemos falar em arqueologia e genealogia19 como métodos 

foucaultianos, caso as compreendamos como posições epistemológicas mais amplas. Segundo 

Veiga-Neto, 

 

A genealogia pode ser entendida não como um conjunto de procedimentos técnicos 

para executar descrições, análises e problematizações, mas como uma techné de 

fundo, uma techné que informa – para usar a expressão do filósofo – um ‘modo de ver 

as coisas’ que estão em determinadas práticas e suas relações com outras práticas – 

sejam elas discursivas ou não-discursivas (2009, p. 90). 

 

A proposta genealógica foucaultiana visa expor a “proveniência” de saberes e práticas, 

e como as contingências formatam o presente (GARLAND, 2009), ideia presente como 

oposição à perspectiva de origem, tal qual formulou Nietzsche e se apropriou Foucault, 

                                                           
19 Em Foucault, a ciência e o saber (2006), Roberto Machado faz uma diferenciação entre genealogia e 

arqueologia, termos encontrados na obra de Foucault como possibilidade de referência metodológica. Apesar de 

muitos autores trabalharem imbricando ambos (VANDRESEN, 2008), Machado afirma que “a arqueologia é uma 

história dos discursos considerados como monumentos, isto é, em sua espessura própria, na materialidade de que 

os caracteriza; ela procura determinar as condições de existência do discurso tomado como acontecimento em 

relação a outros acontecimentos, discursivos ou não” (2006, p. 111). Sobre a genealogia, a proposta de Foucault 

seria “explicar o aparecimento de saberes a partir das condições de possibilidade externas aos próprios saberes, ou 

melhor, que, imanente a eles [...] os situam como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente política 

[...]. A genealogia é uma análise histórica das condições políticas de possibilidades dos discursos” (MACHADO, 

2006, p. 120).  
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compreendendo que as coisas não possuem uma essência desvelada ao retirar todas as máscaras 

que a cobrem (FOUCAULT, 2012). Neste sentido, o saber produzido pela PMM, como 

organização da Igreja Católica, não possui uma identidade primeira, sendo construído por 

figuras que lhe são estranhas. São estas figuras que importam, pois, procuro: 

 

Descobrir todas as marcas sutis, singulares, subindividuais que podem se entrecruzar 

nele e formar uma rede difícil de desembaraçar [...]; a análise da proveniência permite 

dissociar o Eu e fazer pulular nos lugares e recantos de sua síntese vazia, mil 

acontecimentos agora perdidos (FOUCAULT, 1979, p. 20).  

 

A noção de proveniência do discurso, como um conjunto de enunciados apoiados na 

mesma formação discursiva, interliga-se à noção de acontecimento. Portanto, a emergência da 

prática discursiva e não-discursiva da PMM é entendida “como algo que irrompe, num certo 

tempo, num certo lugar” (FISCHER, 2001, p. 202). Importa considerar a irrupção de uma 

singularidade histórica, e então, “despojar o acontecimento da roupagem demasiado ampla que 

o banaliza e o racionaliza” (VEYNE, 2009, p. 12). A concepção da irrupção de uma 

singularidade, segundo Judith Revel (2005), atrelada à perspectiva de considerar o discurso 

como um acontecimento, situa a pesquisa automaticamente na dimensão da história. Além 

disso, Foucault faz um diagnóstico da situação atual, parte de um problema expresso no hoje e 

tenta resolver sua genealogia, motivado por um interesse crítico em compreender o presente 

(GARLAND, 2009). Por esse motivo, Paulo Veyne descreve que “o foucaultianismo é uma 

crítica da actualidade que se abstém de ditar prescrições para a ação, mas que lhe fornece 

conhecimentos” (2009, p. 123).  

Neste sentido, a finalidade e a orientação dessa pesquisa consistem na investigação da 

proveniência do discurso da Pastoral da Mulher Marginalizada e suas permanências e 

transformações em sua institucionalização em Rondonópolis - MT, afim de demonstrar como 

esse discurso opera e que concepção de prostituição institui. Para tanto, fez-se necessário 

analisar práticas discursivas e não-discursivas, como a relação do saber produzido pela PMM 

com outros saberes do momento (e suas regras comuns de funcionamento), os acontecimentos 

como a criação da Rede Nacional de Prostitutas, a institucionalização do feminismo (PINTO, 

2003) e as propostas de regulamentação da prostituição na década de 1990 e 2010 no Brasil. 

Selecionei fontes oriundas de duas sedes: de Rondonópolis, como meio de compreender as 

questões referentes a ela própria, e a do Secretariado Nacional, escolhidas para exame e 

apreensão do saber sobre prostituição da PMM a partir de sua emergência na década de 1960.  
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As fontes oriundas do Secretariado Nacional são documentos que contam a história 

dessa pastoral, produzidos pela própria instituição no ano de 1990, quando a PMM percebeu a 

necessidade de organizar sua história; e os relatórios dos encontros nacionais, que datam de 

1974 até 200020. A importância de explorar tais fontes pauta-se na importância de descrever e 

dimensionar a emergência e a construção do discurso da PMM, que data de 1974 a 1990. Foi 

em 1990 que foi criado o Secretariado Nacional para articulação das Pastorais regionais e 

municipais a partir de uma sugestão proposta no encontro que visava a construção da história 

da Pastoral. Sendo assim, a narrativa criada pela PMM sobre si, cruzada com as fontes 

produzidas em um passado mais distante, possibilitam a interpretação da proveniência e, 

consequentemente, da matriz discursiva ou matrizes que fundamentam seu saber.  

Os relatórios nacionais estão disponíveis no Secretariado Nacional, compondo um 

arquivo institucional particular, cujo acesso foi possibilitado pelas agentes pastorais do 

Secretariado em São Paulo. Ao explicar quais tipos de documentos interessavam para a 

pesquisa, várias pastas referentes aos encontros nacionais e regionais da pastoral foram 

disponibilizadas. Tais repositórios não estavam organizados, contendo diversos tipos de 

documentos, como textos sobre o evento, recortes de jornais relacionados a assuntos da PMM 

ou a questões pontuadas também no evento. Acessei ainda muitas cartas destinadas a Pastorais 

de todo o Brasil, que se referem às expectativas sobre os encontros e explicam coisas referentes 

à estadia e à alimentação. Os textos dos relatórios raramente são assinados e não obedecem um 

formato.  

Ainda como fontes, utilizo o Caderno de Formação para Agentes, cujo conteúdo 

perpassa desde as formas como um/a agente deve se portar e roteiros de como utilizar 

preservativos até a conceituação de prostituição; os panfletos feitos pela PMM; e um livreto 

produzido no final da década de 1980 por um padre membro da PMM. Outra fonte importante, 

é o relatório da pesquisa feita em 2008 pela PMM em Rondonópolis, em parceria com o 

Secretariado Nacional, cuja finalidade era traçar o perfil da mulher em situação de prostituição 

no estado de Mato Grosso. Esse relatório conta não apenas com o histórico da PMM em 

Rondonópolis, mas também com análises de dados coletados em bares, postos e casas 

específicas de prostituição em todos os municípios do estado. 

Além do relatório da pesquisa citada, as fontes referentes à Pastoral em Rondonópolis 

são relatórios anuais produzidos pela própria instituição, de 2001 a 2008 e entrevistas realizadas 

                                                           
20 Devido à especificidade das fontes, isto é, a não obediência à uma lógica documental, datada e assinada, esta 

pesquisadora optou por citar as fontes no corpo do texto de forma que o leitor consiga identificar o local de onde 

foi tirada e de qual ano se trata. Sempre que for necessário retomar a citação, o método se repetirá.  
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com os/as agentes pastorais. À vista disso, utilizei a metodologia da História Oral para obtenção 

de entrevistas, compreendendo-as como fontes produzidas pelas agentes de Rondonópolis. 

Foram quatro entrevistas feitas com três membros21, concretizadas a partir da consideração 

dos/as membros mais assíduos, dedicados e de frente. O tipo de entrevista foi “temática”, que 

versa “prioritariamente sobre a participação do entrevistado no tema escolhido” (ALBERTI, 

2013, p. 37), sendo seu foco, portanto, a participação em um acontecimento específico. A 

temática perpassa tanto a emergência da Pastoral na cidade, as atividades realizadas durante as 

décadas de 1990 e 2000, seus objetivos pessoais para a entrada na organização e os motivos 

coletivos.  

A inclusão das entrevistas temáticas como fontes desse trabalho de pesquisa, junto 

com os “documentos oficiais”, sem distinção de importância ou diferenciação para a 

metodologia de análise, realizou-se a partir da consideração de todas as fontes como discurso, 

como a reunião de elementos que dizem respeito tanto a fabricação e ajustes do discurso quanto 

a aplicação e produto destes nas instituições e relações sociais (REVEL, 2005). Considerando 

essa perspectiva, as fontes desta pesquisa ainda são compreendidas a partir de um terceiro 

conceito, o de monumento.  

Ao fazer uma crítica à História desenvolvida até então, Foucault (1969) denuncia a 

perspectiva de considerar o documento como instrumento pelo qual o historiador procura o não 

dito, cava o subsolo e encontra a essência do documento. Monumentalizar os documentos 

implica ressignificar e refinar a crítica documental, procurando unidades coerentes que 

possibilitam interpretações sobre o período, ou a instituição, sobre qual a pesquisa histórica se 

debruça. Dessa forma, todas as fontes aqui dispostas, como monumentos, permitem a 

construção de séries que, pelo contrário, possibilitam a visualização das rupturas.  

Dividida em dois capítulos, primeiramente a pesquisa analisa a existência institucional 

da PMM no Brasil, as condições de emergência desse acontecimento discursivo. Para tanto, 

utilizei as fontes disponibilizadas pelo Secretariado Nacional, referente aos Encontros 

Nacionais que datam de 1974 a 1990. Ao conceber este acontecimento como uma prática 

discursiva, o objetivo é a análise do recorte de um campo de projetos, a definição da perspectiva 

do sujeito de conhecimento e a fixação de normas para laboração de conceitos e teoria 

(FOUCAULT, 1996). Durval Muniz, ao compreender a proposta genealógica de Foucault, 

                                                           
21 As entrevistas foram realizadas conforme a construção dos capítulos ia se consolidando. Selecionei os 

entrevistados a partir do grau de importância dentro da PMM em Rondonópolis, bem como da longevidade dentro 

da PMM. Neste sentido, foram pré-selecionados três agentes pastorais, no entanto, posteriormente necessitei 

realizar outra entrevista com a agente Maria Roselly Cândido, pois algumas questões ficaram em aberto ou que 

não foram feitas nas primeiras entrevistas, sendo necessárias para a construção do segundo capítulo.  
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expõe a perspectiva de história do filósofo, resultado de jogos múltiplos, de afrontamentos entre 

forças e saberes. Voltando para esta proveniência, a construção historiográfica estaria apontando 

“para a multidão de elementos que se aproximam e se cruzam num dado momento e que 

resultam em um acontecimento” (MUNIZ, 2004, p. 82).  

De forma que o capítulo se preocupa em analisar como, porque tal saber se forma e 

sobre o que se manifesta. Os elementos identificados através das fontes dizem respeito à batalha 

discursiva sobre prostituição do século XIX e a como os saberes ali produzidos se expandem 

para instituições que anteriormente não permitiriam a adesão ou elaboração de determinadas 

perspectivas, como a defesa moral da mulher em situação de prostituição. Ainda dizem respeito 

a elementos mais próximos a Igreja Católica brasileira, que são internos à ela, como a Teologia 

da Libertação e sua possibilidade de redefinição do objetivo terreno da Igreja, bem como a 

crítica ao sistema socioeconômico. Mas que também resultam de discursos e práticas exteriores 

a ela, como o Movimento Feminista e os efeitos da circulação do seu discurso identificador da 

construção de uma dupla moral e de temáticas referentes a mulher.  

O segundo capítulo analisa a institucionalização do discurso abolicionista sobre 

prostituição, divulgado e produzido pela PMM em Rondonópolis-MT. Dessa forma, faz-se 

possível compreender como os fundamentos analisados no primeiro capítulo estavam presentes 

na constituição dessa pastoral e de que forma ela acionava seu saber para conquistar espaço 

dentro do seu próprio jogo, na região sul de Mato Grosso e nacionalmente. A problematização 

voltou-se para a movimentação histórica da organização de prostitutas durante as décadas de 

1980 e 1990, a epidemia do HIV/AIDS, as políticas públicas direcionadas para as prostitutas e 

as relações entre essas políticas e a metodologia de trabalho pastoral. Assim como, para a 

criação de Projetos de Lei regulamentaristas no decorrer da década de 1990 e 2000, e a 

manifestação pública da Rede Nacional de Prostitutas, como favoráveis à regulamentação. De 

forma que a identificação dos elementos externos também foi possibilitada pela análise das 

fontes locais: pela referência a objetos e indivíduos, pela metodologia de intervenção, pelos 

recortes de projetos e etc.  

Desenvolvendo linearmente primeiro as condições de emergência da PMM em esfera 

nacional para compreender a questão central da pesquisa, isto é, a transformação, adequação 

em sua emergência e permanência na institucionalização em Rondonópolis-MT, esta pesquisa 

dimensiona o saber da Pastoral sobre prostituição. Essa sequência, resultado de uma perspectiva 

fundamentada na genealogia foucaultiana, é ferramenta para compreensão do momento em que 

a prostituição passa a ser relacionada às questões socioeconômicas na década de 1960, e 

também auxilia na abrangência das décadas de 1990 e 2000, quando surgiram Projetos de Lei 
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fundamentados em sistemas com emergência no século XIX, base para a compreensão da 

batalha discursiva sobre prostituição na atualidade e fornecendo elementos teóricos para o 

posicionamento do leitor. 
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1 JOGOS MÚLTIPLOS DE AFRONTAMENTOS ENTRE FORÇAS E SABERES: AS 

CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA DA PASTORAL DA MULHER MARGINALIZADA 

 

A tentativa de interpretação da emergência da Pastoral da Mulher Marginalizada 

(PMM), colocada como “resgate” de sua história, mobilizou os membros dessa Pastoral no ano 

de 1990. Na data, a PMM preparava o 1º Encontro Nacional para “Resgate da História da 

Pastoral da Mulher Marginalizada”, realizado na cidade de Salvador – BA, nos dias 26 a 31 de 

maio de 1991, como consta no relatório do referido evento. A tarefa era difícil, por dois motivos: 

primeiro porque pastorais desaparecem e aparecem com muita rapidez e em lugares diferentes, 

como sublinhou o Frei Jean-Pierre Barruel de Lagenest22 em carta à PMM no mesmo ano; 

segundo, porque neste caso específico, a narrativa já construída contava com duas histórias 

paralelas que não se encaixavam, e assim permaneceram depois do Encontro. Para resolver esse 

problema “geográfico”, o Secretariado Nacional enviou cartas aos municípios, a fim de que 

cada localidade colaborasse com a história de surgimento e desenvolvimento da PMM.  

Tal proposta era interessante e se configurava como a tentativa de minimizar e 

identificar as diferenças, intentando para uma integração discursiva e não-discursiva entre todas 

as Pastorais ou organizações religiosas católicas espalhadas pelas dioceses do Brasil, que 

fizessem algum trabalho direcionado a mulheres em situação de prostituição. As pontuadas 

diferenças, que atingiam níveis de metodologia de trabalho e até mesmo de nome, como é o 

caso de muitas pastorais do Nordeste, ainda conhecidas como “Ninho”, foram o motivo pelo 

qual, durante os Encontros da década de 1980, levantou-se inúmeros questionamentos e 

sugestões quanto a figura de um/a articulador/a nacional. Tal questão resultou na criação do 

Secretariado Nacional na década de 1990.  

 O trabalho de articulação fomentado nos encontros anteriores era de organização e 

unificação, além de uma proposta de divulgação e fomentação das ações da Pastoral nas 

dioceses do Brasil. No entanto, esta atuação perdura até os dias atuais, com o mesmo nível de 

urgência, inclusive. O resultado, contínuo, dos encontros e do trabalho do Secretariado foi 

possibilitando que as diferenças aparecessem nitidamente muito mais no nome do que na prática 

discursiva desse “movimento” religioso e, comportou também, o fomento e/ou articulação de 

novas Pastorais ou propostas pastorais ao longo da década de 1990, como é o caso da Pastoral 

                                                           
22 O dominicano veio para o Brasil na década de 1950, realizando pesquisas sobre lenocínio e prostituição no 

Brasil, financiadas pelo Estado de São Paulo e pela PUC-SP, onde lecionou no curso de Serviço Social. Frei 

Barruel é considerado, pela PMM, um dos fundadores da pastoral no Brasil, dedicando-se a esta organização até 

o início da década de 1990. 
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da Mulher Marginalizada em Rondonópolis - MT, formada em 1994, relacionada profunda e 

constantemente com o Secretariado Nacional em 1996.  

Entretanto, diferente da proposta cronológica de construção da origem da Pastoral da 

Mulher Marginalizada, este capítulo tem como objetivo analisar suas condições de emergência, 

partindo, não da prática institucional de determinados sujeitos, mas das possibilidades de 

constituição de um saber sobre prostituição desenvolvido na Igreja Católica brasileira na 

segunda metade do século XX. Este objetivo resulta na compreensão de que o discurso 

especializado se estende e se transforma para/em Rondonópolis, nas décadas de 1990 e 2000. 

Neste sentido, procuro evidenciar quais as dificuldades, especificamente por causa da temática, 

os membros de Rondonópolis encontraram para a criação da Pastoral, que 

modificações/permanências esse discurso sofreu, como foi apropriado e reelaborado pelos 

membros da localidade e quais os novos espaços de saber/poder que ele disputa.  

Sendo este o objetivo, ressalto que a proposta não é construir ou interpretar a história 

da Pastoral da Mulher Marginalizada no Brasil, tanto pelo desinteresse momentâneo por tal 

feito quanto pelo próprio limite de fontes23, pois os relatórios de Encontros anuais e/ou bienais 

e o recorte de conteúdo, não necessariamente dizem respeito à realidade de todas as Pastorais 

locais, sendo uma conjuntura daquela região e especificidade. Dessa forma, o recorte e as fontes 

e, consequentemente, o conteúdo deste capítulo são uma possibilidade de compreensão de um 

discurso que se forma anteriormente, construído gradativamente e que se consolida 

institucionalmente em Rondonópolis apenas na década de 1990, com características temporais 

e espaciais que podem, ou não, condizer com a emergência dessa Pastoral em outras décadas e 

espaços. 

Para análise das possibilidades de constituição deste saber sobre prostituição, é preciso 

compreender a inserção da Igreja Católica na produção de verdade sobre a sexualidade feminina 

e masculina. Durval Muniz (2004), ao analisar a proposta genealógica de Foucault, expõe a 

perspectiva de história do filósofo, resultado de jogos múltiplos, de afrontamentos entre forças 

e saberes. Neste sentido, estabelecer uma interpretação sobre a proveniência, e não origem, da 

Pastoral da Mulher Marginalizada enquanto movimento social dentro da Igreja Católica, cuja 

existência é a própria constituição de um saber sobre prostituição, diz respeito a construção de 

uma historiografia voltada para o jogo que compõe a formação desse saber abolicionista para, 

                                                           
23 Como já apontado na Introdução, os relatórios dos Encontros Nacionais não obedecem uma organização geral. 

Alguns contam apenas com o relato do evento, enquanto outros possuem relato, reportagens jornalísticas da época, 

cartas0convite e, às vezes, boletins de circulação interna. Os relatórios podem sem encontrados no acervo do 

Secretariado Nacional em São Paulo - SP, em pastas separadas por eventos. A partir de tais características, optei 

por apenas citar a que pasta e/ou relatório a fonte se refere.  
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apenas assim, abarcar seu conteúdo na institucionalização do mesmo em Rondonópolis, 

posteriormente, dentro do seu próprio jogo.  

Assim como as frentes de atuação (prostituição, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, e tráfico de pessoas) foram sendo erigidas paulatinamente, conforme 

necessidades locais e acontecimentos por vezes exteriores à PMM, a metodologia, o objetivo, 

a missão e todo o texto que compõe sua descrição como Pastoral Social da Igreja Católica 

também o foram. Partindo da descrição construída pela PMM sobre si ao longo de sua existência 

para identificar características na sua formação, que também são fundamentos da organização 

das frentes, é possível investigar suas condições de emergência.  

Pela característica das fontes, fissuras e contradições foram constatadas, no entanto, a 

metodologia utilizada ao longo da pesquisa pressupõe a análise do dito, daquilo que, em certo 

momento, é dito e se caracteriza como uma singularidade histórica. A partir de tais 

considerações, o ponto inicial da investigação é a identidade como pastoral da Igreja Católica 

e a concepção central presente desde a sua formação na década de 1960, ou seja, a compreensão 

da prostituição como consequência socioeconômica e, na mesma perspectiva, a classificação 

das mulheres inseridas neste meio como vítimas.  

Assim sendo, os pontos de partida da investigação aqui proposta são as referências 

discursivas e não-discursivas que compõem o discurso inicial: a perspectiva de se voltar para 

as vítimas da prostituição enquanto mulheres e pobres, acompanhado da crítica 

socioeconômico; a visualização da necessidade de intervenção/responsabilização social pela 

pobreza; a concepção abolicionista sobre a prostituição; e a referência de modelos de 

organização estabelecidos antes do início e posteriormente ao trabalho social, bem como ao 

modelo de organização pastoral já estabelecido no Brasil. Todas estas características têm 

relação com a maneira como, historicamente, a Igreja Católica se pronunciou e agiu sobre a 

prostituição. 

Como dito, para interpretação das condições de emergência, faz-se necessário 

problematizar a história construída pela própria instituição, fundamentalmente os enunciados 

construídos e divulgados nessa narrativa. Através dos enunciados e das referências a objetos, 

como, por exemplo, “prostituição”, “miséria” e “problemas socioeconômicos” é possível 

delimitar a proveniência da mesma e analisar seu manifesto abolicionista. Dessa forma, o 

discurso da PMM não é apenas objeto de análise, mas meio pelo qual identifico e analiso as 

nuances da produção desse saber dentro da Igreja Católica: a mesma instituição que constrange 

e dificulta seus fiéis de se pronunciarem sobre temas que perpassam a sexualidade. 
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Foi preciso, também, compor o cenário de determinados saberes com a finalidade de 

compreender em que medida o discurso da PMM se caracteriza como uma singularidade 

histórica, assim como as condições espaciais e temporais de institucionalização deste mesmo 

discurso em Rondonópolis – MT. Dito isso, as questões colocadas no capítulo se constroem, se 

transformam e se reafirmam conforme acontecimentos interiores, mas também exteriores à 

PMM, como fora dito, que remontam, ora ao presente em questão, ora a um passado recente e 

ora a um passado longínquo.  

 

1.1 DISPUTANDO O DISCURSO DE VERDADE: A EMERGÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA 

COMO ATIVISTA ABOLICIONISTA 

 

Em resposta ao meu questionamento sobre os motivos condutores da criação da PMM 

na cidade de Rondonópolis, a psicopedagoga e agente de Pastoral, Maria Roselly, afirmou que 

falar de sexualidade na Igreja seria uma questão “muito complexa, se é complexa pra sociedade 

como um todo, muito mais complexo dentro da igreja, né?!”24. Tal afirmação contrasta com o 

fato de que a Igreja sempre esteve, ao longo da história do ocidente, entre os principais locus 

produtores do que entendemos por sexualidade.  

Também em contraste com a aparente dificuldade dessa instituição em lidar com a 

temática ou as práticas que a perpassam, 30 anos antes da PMM ser formada em Rondonópolis, 

ela emergiu no Nordeste brasileiro. Na década de 1960, padres e bispos realizaram visitas às 

Zonas de Baixo Meretrício (ZBM) e produziram pesquisas e relatórios sobre a prática, as causas 

e os efeitos da prostituição no Brasil. Tornaram-se, neste sentido, os primeiros clérigos 

responsáveis pela aglomeração de saberes e práticas em uma pastoral da Igreja Católica 

brasileira, cuja finalidade é intervir socialmente na vida de mulheres vítimas da prostituição.  

A relação histórica produzida pela Igreja entre pecado e sexo evidentemente ocasionou 

convenções sociais condenatórias da prática da prostituição, mesmo que na vida cotidiana o 

recurso tenha sido, e ainda o é, uma saída para problemas socioeconômicos de mulheres pobres, 

assim como já houve a possibilidade de ser considerado, não pela Igreja evidentemente, um 

lugar social em que as mulheres teriam maior liberdade e maior possibilidade de ascender 

socialmente (ROBERTS, 1996).  

Dito isso, creio que, através da problematização do discurso sobre prostituição da 

Igreja Católica ao longo de sua existência, podemos identificar uma modificação significativa 

                                                           
24 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016.  
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no século XX, cujos fundamentos se encontram na batalha discursiva referente a prostituição 

em finais do século anterior. Tal modificação, ocasionada por fatores relacionados à emergência 

de outros discursos e com o jogo necessário para ser membro das batalhas discursivas 

instituidoras da realidade, possibilita a compreensão da emergência do discurso abolicionista 

da Pastoral da Mulher Marginalizada no Brasil como relevante e singular acontecimento 

histórico.  

O modo como a Igreja concebeu a prostituição na Idade Média ou na década de 1960, 

considerando nesta última data especificamente o discurso analisado, foi determinado 

historicamente, da mesma forma como este tema é abordado na atualidade. Diante disso, tal 

discurso só pode ser compreendido em sua dimensão completa, no contexto sócio-histórico de 

da época (RODRIGUES, 2008). No entanto, deve-se ressaltar que discurso não indica apenas 

reverberação, mas resultado, contraposição, apropriação e/ou ressignificação da produção de 

conhecimento vigente. 

Em carta escrita por Frei Barruel para o Secretariado Nacional no ano de 1991, com a 

finalidade de construir uma história da Pastoral vivida por ele, há uma linha do tempo em que 

o Frei tenta desenvolver cronologicamente a história da PMM, tendo, inclusive, um ponto de 

partida: a Convenção Abolicionista Internacional25, realizada no ano de 1949. As datas 

seguintes seriam a da ratificação da assinatura pelo Brasil, em 1952, e no mesmo ano a data 

referente à campanha contra a prostituição e o lenocínio na cidade de São Paulo, idealizada e 

realizada pelo governo Lucas Garcez26, que nos dois anos seguintes, 1953 e 1954, decretaria e 

cumpriria o fechamento da Zona de Baixo Meretrício no bairro Campos Elíseos.  

Alguns acontecimentos listados linearmente por Frei Barruel não aparecem nos 

documentos relativos à PMM e disponíveis para o público, divulgados em seu site27. 

Publicamente, o início da narrativa parte da chegada do dominicano ao Brasil e ao convite 

recebido por ele do governo de São Paulo para realizar e acompanhar um trabalho de reinserção 

social de menores prostituídas, nos anos de 1955 e 1956, respectivamente. Dois anos mais tarde, 

                                                           
25 De acordo com Venson e Pedro “em 1949, um eco da criação da ONU produziu a Convenção para Eliminação 

do Tráfico de Pessoas e Exploração da Prostituição de Outrem, que tratava de pessoas traficadas para fins de 

exploração sexual, consolidou outros acordos internacionais anteriores e foi adotada pela Assembleia Geral. Essa 

convenção declarava que a escravização de mulheres e crianças para prostituição era incompatível com a dignidade 

e os direitos fundamentais de seres humanos” (2013, p. 71). Para maiores informações ler: VENSON, Anamaria 

Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito. Revista Brasileira de História. São 

Paulo, v. 33, nº 65, p. 61-83, 2013. 
26 Lucas Nogueira Garcez (1913 – 1982) engenheiro e político brasileiro, foi o 17º governador de São Paulo, pelo 

Partido Social Progressista (PSP), no período de 31 de janeiro de 1951 até 31 de janeiro de 1955, filiando-se, 

posteriormente, à Arena. Disponível em: http://www.memoriall.com.br/0122A#.WBSopvorLIU. Acesso em: 29 

out. 2016. 
27 O site da Pastoral da Mulher Marginalizada está acessível pelo endereço: http://www. pmm.org.br 

http://www.memoriall.com.br/0122A#.WBSopvorLIU
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o Frei seria convidado para assumir uma cadeira na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 

São Paulo, no curso de Serviço Social. Consta na carta que, como professor e através dos 

contatos estabelecidos, desenvolveu pesquisas referentes à prostituição e ao lenocínio no Brasil, 

transformando, posteriormente, essas pesquisas em um livro intitulado “Prostituição e 

Lenocínio no Brasil”, título que o dominicano, na carta, assume ter sido pretensioso, mesmo 

após pesquisar várias capitais do país. Em 1964, com o Golpe Civil-Militar, as pesquisas 

cessaram e voltaram a ser produzidas no ano de 1966, em Recife, onde o Frei passou a residir.  

Como dito anteriormente, a história da Pastoral foi construída a partir de duas 

narrativas que, paralelamente, teriam condicionado sua emergência. A segunda narrativa 

compõe vários documentos de sua história, como os artigos presentes no site institucional, o 

Caderno de Formação para Agentes (2008 e 2012) e a carta de Frei Barruel. Esta narrativa se 

refere ao desenvolvida da PMM no Nordeste, quando Dom Antônio Batista Fragoso iniciou um 

trabalho no Maranhão em torno da prostituição feminina.  

Alguns anos mais tarde, precisamente em 1963, Dom Antônio Fragoso solicitou a 

visita de três militantes francesas, membros da entidade O Ninho da França28: Edit Benoist, 

Tônia Micherda e Geneviéve Nóel. O objetivo era a colaboração em questões que ajudassem o 

bispo no trabalho sobre a discussão e intervenção na prostituição a partir de uma perspectiva 

abolicionista. Através da ajuda internacional, com duração e variação distintas nos anos 

seguintes29, equipes foram formadas e a atuação dessas equipes manifestou-se nas cidades de 

São Luís, Codó, Coroatá e Caxias, na segunda metade da década de 1960.  

Os documentos disponibilizados pela PMM, citados acima, afirmam que a partir dessa 

construção de terreno descrita anteriormente a Pastoral foi criada em diferentes cidades da 

região Nordeste. No entanto, apenas em 1974, a Igreja teria assumido oficialmente a 

responsabilidade de realizar a ação social voltada para mulheres em situação de prostituição, 

quando ocorreu o 1º Encontro Nacional da Mulher Só e Desamparada30, na cidade do Rio de 

Janeiro. Evento em que os trabalhos sociais voltados para a temática, realizados na base da 

                                                           
28 O Ninho é uma instituição particular, inicialmente ligada à Igreja Católica, cujo objetivo é a promoção humana 

de prostitutas e mulheres traficadas para exploração sexual. A posição institucional é abolicionista e contrária a 

qualquer perspectiva de regulamentação da prostituição, por isso, milita junto a Federação Abolicionista 

Internacional. Sua fundação ocorreu em Paris, no ano de 1936, quando um padre decidiu assumir o trabalho na 

Zona de Baixo Meretrício na cidade.  
29 A data da visita das militantes francesas varia de acordo com o material consultado. Em dois relatórios distintos 

encontrei as datas 1963 e 1966. Em um outro, a afirmação é de que as visitas teriam ocorrido em momentos 

diferentes.  
30  Mesmo que durante as décadas de 1970 e 1980 houvesse a discussão sobre a mudança do nome, oficialmente a 

Pastoral da Mulher Marginalizada assim foi nomeada apenas em 1980.  
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Igreja de todo o país, foram unificados, como consta no relatório referente ao primeiro encontro 

e ao seminário de “resgate” da história da PMM.  

O Encontro foi momento de construção e divulgação dos objetivos para todas as 

organizações católicas inseridas neste meio comum de trabalho. Frei Barruel, na carta citada, 

afirma que esta iniciativa não se originou no Ninho do Maranhão, como era nomeada 

inicialmente a Pastoral nessa localidade, mas de uma senhora. Maria do Carmos Neves, fazia 

um trabalho na Região do Mangue no Rio de Janeiro. Não há muita informação sobre esta 

personagem, a não ser a explicação, na carta, de que esta senhora agia em prol das prostitutas 

com finalidade de reinserção social, fornecendo cursos de alfabetização e de corte e costura. 

Segundo o Frei, o financiamento advinha da Cruzada São Sebastião, da Arquidiocese do Rio de 

Janeiro.  

Essa narrativa, construída pelos primeiros membros a partir de suas memórias e da 

própria documentação deixada/guardada nas Pastorais por onde passaram, enumera 

cronologicamente e paralelamente acontecimentos importantes para a compreensão da 

movimentação nacional em relação aos debates sobre a prostituição. A ratificação do Brasil na 

Convenção Abolicionista Internacional possibilita a percepção da preocupação e/ou a inserção 

do Brasil no debate abolicionista, assim como o compromisso de agir conforme a positivação 

do Código Penal de 1940.  

No entanto, a opção pelo fechamento da Zona de Baixo Meretrício, por parte do 

governo Lucas Garcez31, mobilizou novamente o debate sobre o modo como a perspectiva 

abolicionista deveria ser aplicada, discussão fluída desde a virada do século XX, mas que ainda 

hoje não está solidificada em uma base teórica. Na solicitação da justiça criminal para o 

fechamento do ambiente de trabalho de mulheres, o debate volta-se para a relação construída 

historicamente entre prostituição e polícia, possibilitando a abertura militante daqueles que se 

preocupam com o bem-estar das vítimas e, portanto, com as violações aplicadas pela polícia.  

A falta de uma base teórica responsável pela fundamentação da atitude dos aparelhos 

do Estado frente a prostituição, solicita e abre espaço, neste sentido, para a formação de grupos 

com posicionamento em relação a temática. Por este caminho compreendemos o desempenho 

do estado de São Paulo, em instâncias municipais, realizando pesquisas sobre prostituição e/ou 

mobilizando trabalhos de reinserção social de adolescentes exploradas sexualmente, assim 

como a solicitação de militantes membros da entidade francesa O Ninho por parte de Dom 

                                                           
31 Engenheiro e político, foi governador de São Paulo pelo PSP de 1951 a 1954. Entre tantas obras voltadas para 

questões de energia e saneamento, Lucas Garcez criou o Parque do Ibirapuera e a Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo. Na década de 1970 foi presidente da ARENA.  
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Antônio Batista Fragoso, para formar equipes de trabalho no universo da prostituição, de forma 

coerente com as formulações da Igreja na época.  

Neste sentido, a mobilização por parte da Igreja Católica, em meados do século XX, 

chama atenção não apenas pela politização da temática, mas também porque os discursos que 

naturalizaram a prostituição como essência feminina no final do século XIX e início do XX, 

enquanto degradação moral, se apropriaram de uma memória discursiva32 instituída e divulgada 

pela Igreja em relação às mulheres e, principalmente, às mulheres prostitutas. Além disso, estes 

discursos não revelaram práticas não-discursivas do Clero em relação à prostituição, criando 

desconfianças teóricas sobre a emergência de posicionamento favorável à redenção dos sujeitos 

antes vistos como pecadores, por meio da culpa da cultura e do sistema socioeconômico.  

A desconfiança gerada questionava como, porque e em que medida a Igreja Católica 

tomaria posição como uma militante a favor da ressignificação do tratamento daquelas 

consideradas vítimas do sistema socioeconômico. Através da análise do discurso sobre as 

mulheres, produzido especificamente pela Igreja Católica, torna-se possível analisar a 

instituição da prostituição como pecado e como, através de fundamentos, aconteceu uma 

mudança institucionalizada no Brasil na década de 1960. 

 

1.1.1 Discurso Eclesiástico: a demarcação da natureza da fêmea e a implicação direta 

entre mulheres e prostituição 

 

A problematização do discurso sobre prostituição pela Igreja Católica, ao longo de sua 

existência, chama atenção ao ser colocada em perspectiva com as modificações iniciadas no 

final no século XIX, surtindo efeitos institucionais no século XX no Brasil e em grande parte 

do ocidente, como já mencionado. Fundamentalmente, duas questões devem ser abordadas para 

compreensão do deslocamento discursivo referido: o pronunciamento ao longo de sua história 

sobre a temática e algumas práticas individuais e econômicas do Clero em coexistência com 

pronunciamentos contrários a elas. A partir dessas duas questões, considerando o longo e 

estrutural patriarcado e a prostituição como imanência do sexo feminino (SWAIM, 2005), 

expõe-se a compreensão da existência de rupturas significativas em relação aos 

pronunciamentos abordados, bem como de uma condenação da atividade em coexistência à 

                                                           
32 Esse conceito é utilizado por Tânia Navarro Swain (2005) ao explicar a associação entre uma formação 

discursiva e uma memória histórica, esta constituída por formulações que se repetem, se recusam e /ou se 

transformam.  
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própria vigência desta. Posto isso, ambas são aqui analisadas a partir da própria ótica do 

discurso sobre o gênero feminino e da apropriação histórica das mulheres pelos homens.  

O regime de verdade do ocidente é patriarcal, ou seja, seu fundamento está na 

percepção e produção desigual dos seres humanos enquanto seres sexuados, assim sendo, as 

redes discursivas que compõem o saber e toda produção de conhecimento científico ocidental 

têm elaborado imagens e representações negativas na construção do feminino (SWAIN, 2000). 

Através dessas imagens e representações, produzidas por discursos, visualizo a construção da 

função social da mulher a partir da submissão ao homem e, portanto, da resposta direta às suas 

necessidades.  

A construção e a divulgação da sua função social no ocidente, responsabilidade 

fundamental das doutrinas cristãs, mas não única, foi instituidora direta da prostituição como 

problema moral feminino, prática a ser rejeitada, protótipo abominável pelas mulheres, mas 

também como refúgio para a virilidade masculina. A constatação e a análise do papel da Igreja 

como produtora e divulgadora da função social da mulher fazem-se também relevante na 

medida em que a PMM, ao longo da década de 1980, condena enfaticamente a dupla moral que 

compõe essa construção.  

Neste sentido, a implicação direta entre discursos sobre mulheres e mulheres 

prostitutas, não se relaciona apenas da condição do objeto Pastoral da Mulher Marginalizada e 

sua institucionalização em Rondonópolis como organização da Igreja Católica, uma vez que 

esta instituição preparou uma interpretação a respeito da prostituição como um pecado sexual 

feminino. Mas também, se relaciona com o fato da prostituição ser uma prática exercida 

majoritariamente por mulheres. De forma que se articula condicionalmente com o patriarcado, 

visto existir a possibilidade de o corpo feminino fornecer o sexo como mercadoria comprável 

por homens, sem que os clientes sofram com punições e/ou estigmas que atravessam sociedades 

e séculos.  

As discussões na história e na antropologia demonstram que o discurso misógino tem 

raízes antigas, não sendo responsabilidade exclusiva da Igreja Católica, mas a história também 

sabe que as raízes não são naturais. A historiadora e antropóloga Merlin Stone (apud SWAIN, 

2000; ROBERTS, 1996) demonstra, em seus estudos, que sociedades asiáticas anteriores a 

Cristo cultuavam mulheres como deusas, participantes ativas, tal qual os homens, na vida em 

sociedade. Existem muitas interpretações históricas e antropológicas voltadas para o momento 

em que essas sociedades passaram a ser patriarcais. No livro A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado (1884), a título de exemplo, Engels relaciona o surgimento 

do patriarcado com a criação da sociedade privada. Tal perspectiva e a elaboração, em parceira 
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com Karl Marx, sobre as condições de produção e o fato da prostituição ser a tradução da 

supremacia do homem sobre o sexo feminino fundamenta a argumentação de feministas 

abolicionistas socialistas e comunistas, no século XX.  

Ainda que não naturais, as raízes do discurso misógino, carregado desde os hebreus, 

consolida-se, perpetuado pela Igreja Católica, na medida em que se torna hegemônico. Ao se 

referir à esta instituição, Elizabeth Fischer, citada por Roberts (1996, p. 70) afirma:  

O Cristianismo pegou na desconfiança que o judaísmo nutria pelas mulheres e 

acrescentou suas próprias formas de repressão, fazendo uma interpretação muito mais 

estrita dos costumes hebraicos. É significativo que se tenha transformado a 

idealização da castidade numa repugnância pelo corpo e numa severa condenação dos 

atos sexuais. 

 

A consolidação da inferioridade feminina foi firmada pelo relato da criação da mulher, 

bem como da sua responsabilidade pela tentação de Adão (COLLING, 2014). Todo o mito da 

criação da humanidade e da proliferação do pecado possibilitou uma cultura religiosa que, na 

alta hierarquia clerical, solicitava o silêncio da mulher perante o homem (COLLING, 2014) e 

sua redenção através da maternidade (SWAIN, 2000). No entanto, a perspectiva da redenção 

concretiza-se apenas no século XVI, no Concílio de Trento, quando o casamento foi 

sacramentado, aliado à exaltação da virgem Maria.  

Anteriormente, os pronunciamentos voltavam-se efetivamente para a malignidade 

inata das mulheres, e, no contexto posterior, a idealização da castidade feminina passa a ser 

ainda mais necessária, conforme divulgado pela Reforma e Contrarreforma, exatamente quando 

o prazer sexual foi condenado intensamente e o protótipo de Eva transferido gradativamente 

para o de Virgem Maria. Ainda, segundo a historiadora Ana Maria Colling, 

 

Pouco a pouco foi-se transformando aquela visão que considerava a mulher como um 

ser submetido ao impulso sexual, fonte de pecado e sexualidade, o mais lascivo de 

todos os sexos, para conformar uma ideia totalmente contrária, a da mulher casta, 

isenta de impulso sexual. (COLLING, 2014, p. 69). 

 

A partir do discurso naturalizador da sexualidade feminina e da sua redenção terrena, 

três figuras divulgadas como protótipos, utilizadas para organizar a conduta sexual e 

comportamental da nova era cristã, contextualizam a perspectiva sobre a mulher durante a 

história posterior do ocidente, mostrando esse passado como “contemporâneo”. Primeiro, Eva, 

como a grande aliciadora do homem para o pecado, ser imperfeito, criado a partir do homem. 
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Maria Madalena, prostituta arrependida forneceu o protótipo de pecadora arrependida33, padrão 

de Eva pela ligação entre pecado e natureza e, que por muito tempo representou a perspectiva 

da PMM sobre as mulheres prostitutas, já que até no relatório do 5º Encontro Nacional, em 

1982, era possível encontrar a nomeação “Madalena” em referências às mulheres atendidas. E 

Maria, o arquétipo de mãe-virgem-assexuada, configura a redenção da natureza de Eva. A 

divulgação, através da Igreja, e a assimilação dessas figuras fornecem a primeira questão para 

problematização, uma vez que mesmo depois da interpretação do pecado de Madalena e da 

investida sobre o puritanismo, a mercantilização e os usos da prática da prostituição continuou, 

inclusive por parte do Clero.   

Outro ponto importante diz respeito ao lucro que a prostituição, como venda do sexo 

feminino, trazia para o Império Romano, prática econômica continuada por parte da Igreja 

durante o período denominado Idade Média e a transferência de lucros para o Estado Moderno. 

Mais sintomático do que o lucro é a prática sexual: mesmo com a repugnância discursiva a 

respeito do prazer e com a demonização da mulher, a atitude da Igreja medieval com relação a 

prostituição era paradoxal, reveladora de uma hipocrisia secular.  

O clero relacionava-se sexualmente com as prostitutas, apesar do Concílio de Elvira 

(304) e do decreto do papa Sírcio (386) decretarem a necessidade do cumprimento do celibato 

para fins religiosos (ROBERTS, 1996). Ao mesmo tempo, a Igreja hegemonicamente 

argumentava que a prostituição era um mal necessário, responsável pela possibilidade de 

satisfação da sexualidade masculina. Tal perspectiva fundamentou o discurso católico, e 

perdurou no século XIX quando contou com análises científicas sobre a sexualidade masculina 

e sua necessidade sexual. 

Todo o discurso sobre o puritanismo sexual ruiu direta e especificamente às mulheres, 

uma vez que os homens se salvaram da condenação pela inexistência da relação entre 

homem/pecado sexual e em detrimento da relação direta entre homem e necessidade de 

satisfação sexual. Dessa forma, ainda que o sacramento do casamento seja sobre homem e 

mulher, ainda que a virgindade e o puritanismo sejam também sobre ambos, a prostituição 

tornou-se indispensável para a preservação da santidade das não pecadoras e, 

consequentemente, mães. Criando o modelo a ser seguido e o molde a ser evitado, preservou a 

possibilidade abrangente da satisfação sexual do histórico pater familias. Por meio disso, 

                                                           
33 Helena Barbas (2008) demonstra como a personagem Maria Madalena foi confundida com Maria Betânia, a 

prostituta de Lucas sete, pelas primeiras sociedades cristãs. Fato intensificado quando o Papa Gregório Magno I 

(540-604 d.C.) fez uma pregação em referência à prostituição como ex-condição de Maria Madalena. Para mais 

informações: BARBAS, Helena. Madalena: História e Mito. Lisboa: Ésquilo, 2008. 
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construiu-se um discurso condenador da prática sexual fora do casamento e instituidor do 

celibato para clérigos, coexistindo com a tolerância/exploração da prostituição no plano 

econômico e para fins de satisfação sexual pessoal.  

Sendo assim, independente da condenação do sexo e, consequentemente, da 

prostituição, a prática sobreviveu no período denominado Idade Média, mesmo enquanto os 

pronunciamentos do Clero e de seus adeptos constatavam a prostituição como problema moral. 

Essa análise pode ser concluída a partir do decreto de expulsão de prostitutas na França, em 

1254, por Luís IX (canonizado santo depois de sua morte), junto com a proibição de outras 

atividades imorais como jogos e empréstimos de interesse.  

No entanto, o decreto foi repensado, pois os discursos sobre a essência do macho 

expressavam a necessidade do homem em satisfazer a natureza a qual está sujeito. Assim, entre 

idas e vindas, a prostituição foi institucionalizada em bordéis para a satisfação da libido 

masculina. A prática, portanto, esteve presente durante todo o período comandado pela Igreja 

Católica, sendo expandida com o fluxo de servos, dos conquistadores de terras e também nas 

Cruzadas. As “pecadoras” faziam o trabalho sexual e também atuavam como enfermeiras 

(ROBERTS, 1996).  

O que se pronunciava como problema de imoralidade não se resolvia com o discurso 

instituído pela Igreja, por isso, na França, diferente da Inglaterra, cujo foco era o lucro que o 

mercado do sexo poderia possibilitar, no decorrer século XII, criaram-se leis que pretendiam 

controlar as prostitutas, tratando a “repulsiva prostituição”, regulamentos que acabaram por não 

ter força de lei.  

Junto destas leis, o Clero iniciou uma campanha de conversão, com várias tentativas 

de regulações, delimitação dos locais de prostituição, criação dos bordéis municipais e 

vestimentas específicas, e os múltiplos “Lares de Madalena” que se espalharam pela Europa 

como moradia religiosa para mulheres arrependidas, propensas a se converter, por vezes 

obrigadas a tal feito. Essas casas atingiram seu auge no século XIV, um pouco antes da peste 

Bubônica dizimar a população europeia (ROBERTS, 1996; PEREIRA, 2008). Os Lares de 

Madalena, assim como assinalado, eram produtos da dúbia atitude da Igreja no contexto, visto 

que no século XII vulgarizou-se a perspectiva de prostituição como mal menor, de autoria de 

Santo Agostinho. 

Filósofo religioso da Idade Média, Santo Agostinho forneceu, em uma de suas aulas, 

o ponto de vista da prostituição interpretada como mal menor. Quando ainda lecionava Direito, 

Santo Agostinho pronunciou que Deus permitiria o mal pelo bem que dele resultava. Através 

dos pronunciamentos de Aristóteles e de Santo Agostinho, Ptolomeu de Lucca, confessor de 
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São Tomás de Aquino, divulgou em 1326 sua perspectiva, corriqueiramente intitulada à Santo 

Agostinho: a prostituição protegeria as moças de família dos males da prostituição, por isso se 

fazia necessária. A condenação da prostituição também estava presente nos textos de São 

Tomás de Aquino, entretanto sua preocupação voltava-se à aceitabilidade do dinheiro das 

prostitutas pela Igreja. Por acreditar que a prostituta era legitimamente dona do seu dinheiro, o 

religioso admitia a prostituição como um pecado menor que o adultério e a usura, por exemplo. 

Mas, se aceitasse tal dinheiro, a Igreja seria incentivadora da prostituição (CHAUVIN, 1987). 

A expressão verídica sobre a tolerância da prostituição por parte de São Tomás e Santo 

Agostinho foi vulgarmente divulgada, no entanto, seus pronunciamentos não expressam tal 

ideia. Atribui-se ao primeiro a concepção de que o dinheiro advindo da prostituição não tem o 

mesmo significado daquele da usura, por exemplo, e ao segundo, a inferência da relação 

intrínseca entre a permissividade do mal e o bem. Ainda assim, ambos exaltavam o puritanismo. 

Devido a seus textos, o paradoxo continua conforme constatado em relato de um pregador em 

1416, ao denunciar as centenas de prostitutas presentes no Concílio de Constança, realizado 

entre 1414 e 1418, e pelo fato de, posteriormente às declarações de São Tomás, os papas 

começarem a cobrar impostos sobre a prostituição (CHAUVIN, 1987).  

Em contraponto ao discurso cada vez mais profundo sobre a condenação das mulheres, 

no século XVI a Igreja recuou em relação à prática da prostituição. A tolerância aumentou a 

ponto de ser produzido um Manual dos Confessores no século seguinte, questionando o status 

de pecadores dos clientes. Os moralistas relativizavam cada vez mais a clientela e sua relação 

com o pecado, afirmando que os proxenetas eram considerados pecadores sem direito à 

absolvição, sendo este pecado mais grave que o dos clientes. Neste sentido, por causa de toda 

a incoerência descrita, Chauvin afirma que a Igreja “regulamentou os costumes das prostitutas. 

Ela às relegou à margem da cidade. Ela deu cobertura ao legislador, chamando atenção para o 

fato de que o legal não era forçosamente moral” (CHAUVIN, 1987, p. 59). 

Apesar de ter sido, durante séculos, o grande locus de conhecimento sobre os assuntos 

que envolviam a família, o sexo e os comportamentos ideais para homens e mulheres, à medida 

que o Estado Moderno foi construído, a Igreja passou a disputar esse espaço, como produtora 

de conhecimento com a própria ciência. Dentro desse conflito pelo poder da verdade a 

prostituição tornou-se questão de ordem, exigindo posicionamentos e intervenção social mais 

eficazes, pautadas em saberes sobre o indivíduo, expressos menos em leis do que em disciplinas 

do corpo. No entanto, ainda que com a disputa acirrada pelo saber, a memória discursiva 

patriarcal e, portanto, os protótipos delegados às mulheres apresentam-se ainda na produção de 

verdade dos séculos seguintes.  
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1.1.2 Prostituição como acontecimento no XIX: a disputa pelo saber e a emergência do 

sistema regulamentarista 

 

Margareth Rago (1993) visualiza a irrupção de uma singularidade histórica, uma 

modificação nos meios e nos instrumentos pelos quais a prostituição foi pensada durante os 

séculos XVIII e XIX. Esta incursão está entendida como a possibilidade de caracterizar a 

produção da prostituição como acontecimento, segundo uma perspectiva metodológica 

foucaultiana. A prostituição submete-se a esta categoria ao considerar o contexto de produção 

discursiva sobre este tema, singularidade histórica em sentidos e valores, no lugar e no momento 

de sua produção.  

O acontecimento, o falar sobre a prostituição é, neste sentido, a própria definição do 

significado da prática. Os lugares legitimados de produção de saber, como a ciência, voltaram-

se para o fenômeno tanto na Europa quanto na América, formulando sistemas de pensamento 

sobre a maneira e o formato como o governo deveria lidar com a prostituição em âmbito 

administrativo, econômico e social. O deslocamento dos meios, dos lugares de fala e do nível 

de importância social, ou seja, da recolocação da questão como um problema central, 

relacionada ao lugar que o corpo e o sexo ocupam nos novos modelos de Estado e do 

agir/controle deste sobre a população.  

O corpo foi repensado como instrumento no momento em que se ressignificou a forma 

de governar no ocidente. Michel Foucault (2012) percebeu a emergência de uma perspectiva de 

governo entre os séculos XVI e XVIII, instituída de modo cada vez mais distante da perspectiva 

de soberania que compunha o cenário político no século XVI, expressa, fundamentalmente, na 

obra O Príncipe (1513) de Nicolau Maquiavel. Ao contrário do que estava posto, a finalidade 

do governo passa a estar nas coisas que ele dirige, para tanto, seus instrumentos deixam de ser 

apenas as leis e passam a ser táticas diversas de controle individual e coletivo.  

Dessa forma, a família, por volta do século XVIII, ocupava lugar de instrumento, meio 

pelo qual o governo deveria agir caso pretendesse obter qualquer coisa da população. Por 

consequência, o corpo tornou-se centro das intervenções de saber/poder no século XIX, 

ancoradas nas disciplinas com finalidade principal, portanto, de regulação populacional. Um 

dos meios pelo qual essa intervenção mostrou-se eficaz foi a sexualidade, entendida como uma 

das mais importantes tecnologias de poder/saber (FOCAULT, 1988).  

Portanto, em razão da dita eficácia das disciplinas referentes às relações familiares e, 

por consequência, à sexualidade, estratégias foram produzidas para intervir diretamente nas 

questões que perpassam as práticas sexuais. Este processo é compreendido como o dispositivo 
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histórico que Foucault (1988) nomeou de “dispositivo de sexualidade”, sendo este a própria 

produção da sexualidade no contexto.  

Na constituição deste dispositivo histórico, a psiquiatrização do prazer perverso 

articulada a outros três conjuntos estratégicos – a histerização do corpo da mulher, a 

socialização das condutas de procriação e a pedagogização do sexo da criança –  foi explorada 

e fabricada pela ciência, que nomeou e caracterizou as perversidades presentes em práticas 

sexuais (FOUCAULT, 1988), desalinhadas às convenções sociais religiosas (e agora cada vez 

mais científicas) em torno da função reprodutiva, exatamente onde se encontrava a prostituição, 

a homossexualidade e o próprio celibato, por exemplo. 

Tendo em vista estes apontamentos, nos séculos XIX e início do XX explodiram 

discursos sobre as sexualidades periféricas ou marginalizadas, como consequência direta da 

construção da sexualidade natural/normal. Os produtores de saber dispunham dos paradigmas 

propostos pelos membros da “escola” chamada Positivista, definida, a grosso modo, como um 

método científico cujo discurso afirmava ser possível explicar o social a partir de perspectivas 

experimentais e matemáticas. Por conseguinte, o diagnóstico da prostituição foi apropriado, 

caracterizado e problematizado cientificamente, a partir do processo descrito como sexualidade 

anormal. A preocupação que esta prática causou nos cientistas e médicos foi consequência, 

neste sentido, da patologização de atos considerados antissociais (FERLA, 2009).  

Além da arte de governar e do alinhamento da ciência como lugar legítimo para fornecer 

resoluções a respeito de comportamentos sociais discrepantes do que se passa a entender como 

civilização ideal, consequência direta e produção do contexto, a cientista social Marlene 

Teixeira Rodrigues (2008), insere a aparição específica dos higienistas e sanitaristas, propondo 

a reforma dos costumes para construção de uma “cidade disciplinar” e limpa, sobretudo.  

Para a legitimidade da perspectiva higienista, a prostituição foi associada à proliferação 

de doenças venéreas, respaldada abertamente, já que a sífilis era utilizada para causar pânico 

social nas relações sexuais. A ligação entre prostituição e doenças venéreas se apoiava na 

memória discursiva que instituía o casamento como o lugar do sexo legítimo, formando a ideia 

de que o sexo se dividia em duas categorias interconectadas: a prostituição e o casamento. A 

primeira se configurava como sexualidade doentia e a segunda como “prazer comedido”, com 

função reprodutiva (ENGEL, 2004; SWAIM, 2000). Neste sentido, atribuía-se, mais uma vez, 

à prostituta, a figura da devastadora, avesso de uma nação higienizada e que pregava o trabalho 

e a propriedade como bens inalienáveis.  

Dessa forma, para identificar, delimitar e controlar a indisciplina capaz de fomentar atos 

discrepantes à formação de uma nação disciplinada, construiu-se a família nuclear como 
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modelo ideal, que posteriormente deveria atingir também a “massa”. Marlene Teixeira 

Rodrigues (2008), baseada também nas assertivas do filosofo Michel Foucault (1988), percebe 

uma modificação no contrato conjugal, antes centrado na herança e no status social, centraliza-

se na hereditariedade e no cuidado com a prole. Assim, o protótipo construído pela Igreja 

Católica, da Virgem-Mãe, se reatualiza, cercado por fundamentos científicos, sentimentos e 

cuidados físicos e morais.  

Todo esse pensamento encontrou referência discursiva nos médicos e sanitaristas que 

inauguraram o movimento higienista no século XIX. No caso brasileiro, a partir de 1870, 

especificamente, a Academia de Medicina Brasileira tomou para si definitivamente a questão 

da prostituição enquanto um problema de ordem médica. Tarefa considerada difícil, uma vez 

que, parafraseando o pronunciamento dos médicos Magali Engel afirma que, “o assunto ainda 

inspirava ‘nojo’, mas o ‘dever’, a ‘consciência’ e a ‘liberdade psicológica’ sedimentavam, cada 

vez mais, a legitimidade da tarefa que deveria ser executada pelo médico” (ENGEL, 2004, p. 

61).  

Uma das mais importantes referências científicas sobre prostituição no Brasil, o 

estudioso do assunto e médico Parent-Duchâtelet (NASCIMENTO, 2008), considerado um dos 

cientistas inspiradores do sistema regulamentarista, publicou em 1836 um estudo sobre 

prostituição. No texto, definia que todas as mulheres trabalhadoras, sexualmente ativas e 

solteiras eram prostitutas, por isso argumentou a necessidade de confina-las em um círculo de 

instituições policiais com objetivo de controle sobre o corpo.  

Este médico documentava também as circunstancias econômicas que levavam as 

mulheres para a prostituição, mas, ainda de acordo com seu estudo, existia, antes de tudo, uma 

natureza e uma hereditariedade, isto é, Duchâtelet acreditava que a mulher pobre era pré-

disposta, por “tendência natural”, “desocupação e licenciosidade”. A assimilação desse saber 

mobilizou médicos brasileiros, na medida em que empregavam ações, não no âmbito 

legislativo, como discuto em momento seguinte desta dissertação. 

Os produtores de conhecimento sobre a temática exploravam características físicas, 

afirmando que as prostitutas eram mentalmente subdesenvolvidas, fisicamente deformadas e 

sub-humanas. Estudavam a vagina e o físico destes corpos, expressando regularidades. A 

construção da ideia da essência hereditária, acompanhada da possibilidade de contágio para as 

moças de família, fomentava a necessidade de regular a atividade que há tempos se configurava 

como mal necessário. Em vista disso, na Europa, principalmente na França, as prostitutas 

passariam a ter cadastro na polícia, sendo sujeitadas a inspeção vaginal e possibilidade de 

internação, caso tivessem alguma doença venérea.  
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Nos moldes da produção científica europeia, a prostituição, que até meados do século 

XIX existia sem grandes problemas na sociedade brasileira, conforme legislação do período, 

tornou-se alvo de combate a partir da proclamação da República, em especial para aqueles que 

pretendiam construir a esperada “cidade disciplinar”. Havia também um combate às 

consequências da nova configuração do espaço urbano e modernização do Brasil, isto é, a cada 

vez maior ocupação da rua pelas mulheres.  

Neste sentido, a medicalização da sexualidade e a problematização da prostituição 

como absurdo se caracterizam como tentativa de disciplinamento para o gênero feminino 

(RODRIGUES, 2008). Sendo assim, o objetivo central de ter a maternidade como estratégia 

“foi ocupar o tempo livre das mulheres de modo higiênico. Aprofundou-se nesse movimento a 

separação entre mulheres mães/boas e mulheres-prostitutas/más” (RODRIGUES, 2008, p. 40).  

Através da delimitação do prazer perverso e da construção da função social da mulher 

como mãe e responsável pela criação da prole, os discursos que se voltaram para a prostituição 

enquanto problema moral e biológico tinham como finalidade, portanto, atingir todas as 

mulheres. A separação entre sexualidade permitida e sexualidade proibida consolidou-se 

através da própria constituição da família nuclear e do papel que os indivíduos deveriam ocupar 

dentro dela.  

A relação entre mulheres e mulheres prostitutas também pode ser inferida, pela análise 

que Sueann Caulfield (2000) faz dos discursos jurídicos do início do século XX, pelo conteúdo 

da honra. A autora demonstra a associação da liberdade da mulher com sua prévia condenação, 

pois, através da diferenciação de espaços delimitados, assim como das atividades para mulheres 

honrosas e mulheres depravadas, os juristas apontam as vítimas ou as “cumplices” do crime em 

questão.  

Na segunda metade do século XX no Brasil, a questão da honra permanecia forte, tanto 

que, para evitar maior estigmatização das mulheres atendidas por uma pastoral nomeada “da 

Mulher Marginalizada”, durante todo o período que a PMM realizou encontros nacionais, 

sempre houve o pedido da mudança de nome. Sintomático foi o nome sugerido no 1º Encontro 

Nacional: Pastoral da Mulher Só e Desamparada; seguido da seguinte meta de longo prazo: 

necessidade de apoiar as mães solteiras. Solicitava-se, ainda, que a CNBB alterasse seu 

vocabulário, citando a sugestão de troca dos termos “paternidade responsável” para “procriação 

responsável (o relatório não menciona onde esse termo é utilizado).  

Com a análise das condições de emergência do saber da Pastoral sobre o quesito 

econômico e sua ligação com as correntes de esquerda cristã no Brasil, é possível identificar a 

relação nítida que a Pastoral faz entre mães solteiras ou mulheres solteiras, que já tiveram 
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relações sexuais, e a prostituição. Mas, diferente dos juristas, acrescenta o quesito 

socioeconômico como fator principal para entrada nessa situação, por referência de condição 

de emergência analisada à frente.  

Caulfield (2000) analisa ainda os termos “mulher pública” e “mulher livre”, também 

problematizados por Margareth Rago (1985), associados outrora à prostituição, abrangendo as 

mulheres que mercantilizavam o sexo, e também todas as mulheres na rua, no mercado de 

trabalho, transitando no espaço que deveria ser masculino, e/ou todas mulheres que circulavam 

no espaço público desacompanhadas de alguém do sexo oposto (CAUFIELD, 2000; RAGO, 

1985). A autora, ao considerar a condenação das mulheres públicas, identifica nos textos 

científicos outros termos relacionados à liberdade da mulher como referência à prostituta, cujo 

conteúdo ultrapassa aquelas que mercantilizavam o sexo. Para ela: 

 

A mulher independente desconhecia os limites espacial e moral da família, 

renunciando à sua inocência e ingenuidade em troca do conhecimento e da experiência 

disponíveis em lugares públicos de lazer. Como oposição à ‘dissolução da família’, 

os juízes estabeleceram, por meio de jurisprudência, o conceito de que as mulheres 

‘emancipadas’, ainda que não fossem prostitutas, não eram puras nem inocentes e não 

deveriam ser consideradas virgens. (CAULFIELD , 2000, p. 189). 

 

 

No entendimento de Sueann Caulfield (2000), portanto, a “ocupação” da prostituição 

relaciona-se à honra, sendo pouco definida na perspectiva mercantil. O problema aparecia na 

legislação de 1890, que deixava implícita que uma mulher solteira e não virgem era uma 

prostituta em potencial. No final do século XIX, alguns juristas, acompanhando o raciocínio de 

Viveiros de Castro34, concluíram que qualquer mulher a manter relações fora do casamento era 

“prostituta clandestina”.  

Consequentemente, o estigma da prostituta atingia não apenas as prostitutas, mas toda 

mulher pobre trabalhadora que ocupava o espaço público para complementação de renda 

familiar (RAGO, 1985). Tal situação fazia-se presente também em outros países e sociedades, 

como era o caso de uma “anotação” da polícia francesa na década de 1890, que dizia: “em todos 

os centros militares quase todas as mulheres das mais baixas classes que são minimamente 

atraentes têm um caráter licencioso” (ROBERTS, 1996, p. 256). 

                                                           
34 Jurista da Nova Escola Penal, baseada em conceitos como perversão, hereditariedade e degenerescência. José 

Viveiro de Castro foi um jurista brasileiro que, por meio da operação do direito, agiu conforme uma ação 

civilizatória na consolidação da República. Entre seus principais interesses, estava a compreensão dos delitos 

sexuais como produto da dissolução dos costumes. Por isso, se voltava para as camadas sociais menos favorecidas 

a fim de aplicar sua proposta moralizadora apoiada nos costumes das elites. Para maiores informações, ver: 

JUNIOR, Carlos Martins. Sob o signo de Otelo: Francisco José Viveiro de Castro e as “contradições” na 

jurisprudência sobre crimes passionais. Revista de História, São Paulo, n. 135, 1996, p. 61-78. 



55 
 

Apesar do discurso médico ter sido referência na produção de conhecimento sobre a 

sexualidade da prostituta, havia dúvidas quanto ao tratamento necessário a ela. Assim, foi 

constituída a defesa da prostituição não como um problema de saúde pública, mas uma questão 

policial, a partir da perspectiva de médicos, como o próprio Duchâtelet e outros cientistas. 

Dessa forma, criou-se um ambiente de disputa por lugares legítimos e/ou transferência de 

responsabilidades, e de perspectivas diferentes que colocavam a mulher prostituta sob a visão 

de vários setores. Todo o debate fomentou a regulamentação da atividade que, apesar de no 

Brasil o regulamentarismo nunca ter sido oficialmente uma política estatal, incitou medidas de 

controle sobre esta atividade.  

A prostituição apareceu no Código Penal em 1890, quando foi positivado o crime de 

lenocínio, como exploração da prostituição. Anteriormente, Marlene Teixeira Rodrigues (2008) 

identifica a concepção de que, “embora a prostituição demandasse algum tipo de controle, não 

era necessário, entretanto, adotar alguma legislação específica para a questão” (p. 77). Os 

esforços religiosos se voltavam para esta prática como um empecilho moral, e outros âmbitos 

começaram a enxergar a prostituição como problemática para a saúde e a ordem social e, por 

isso mesmo, solicitavam a necessária regulamentação. Entretanto, a lide estava nas mãos dos 

Juízes de Paz, mas, posteriormente, em meados do século XIX, tornou-se encargo dos chefes 

de polícia. No final do século, as demandas externas de denúncia do aumento da prostituição e 

do fluxo de prostitutas estrangeiras colaboraram para a positivação do crime de lenocínio em 

1890, resultando em atitude específica: a expulsão dos rufiões estrangeiros através do decreto 

legislativo nº 1641, em 1907. 

Independentemente de o Brasil nunca ter elaborado uma legislação regulamentando a 

prostituição, o exemplo dos países Europeus35 forneceu alguns métodos para esta demanda. A 

teoria regulamentarista contribuiu para alterar a lógica do papel policial, tanto que, baseadas 

nos médicos e no criminologista Cesare Lombroso36, as autoridades iniciaram uma espécie de 

“controle de mercadoria” nas principais cidades brasileiras, já que se concebia impossível 

acabar com a prostituição vigente, dado o crescente número de contaminados com doenças 

venéreas. Assim, passou-se a discutir o fornecimento de uma “mercadoria” de “qualidade”, 

                                                           
35 Refiro-me à intervenção pública por parte dos policiais, a ideia de inspeção médica ou mesmo o controle sobre 

as mulheres na rua. 
36 Nascido em Verona no início do século XIX, Cesare Lombroso foi um médico com interesse específico na 

psiquiatria, dirigindo manicômio e penitenciaria. Este modelo de ambiente de trabalho relacionava-se a uma de 

suas mais conhecidas e problemáticas inferências: a relação entre demência e delinquência. Estudada pelo cientista 

como uma categoria à parte das mulheres, pesquisava estigmas atávicos nas mulheres em situação de prostituição 

sem, no entanto, considerar o lugar social de onde vinham. Para maiores informações, ver: LOMBROSO, Cesare. 

O homem delinquente. São Paulo: Ícone, 2013.  
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perspectiva presente em um Projeto de Lei do final do século XX no Brasil, como veremos no 

capítulo 2.  

O Brasil iniciou, portanto, a patologização do ato antissocial através do discurso 

médico-científico e jurídico. Por intermédio da influência regulamentarista, Caulfield (2000) 

demonstra as tentativas de mapear, de controlar e de conter a prostituição no Rio de Janeiro, no 

período referente a 1918 até 1940. Algumas organizações, inclusive, eram contrárias à 

metodologia da polícia e da própria intervenção estatal. Em 1923, a título de exemplo, a 

Fundação Gaffreé-Guinle, situada no Rio de Janeiro, chefiada por médicos tentando combater 

as doenças venéreas, começou seu trabalho. Sem surtir muitos efeitos, numa época em que a 

polícia era responsável por delimitar alguns lugares de prostituição no Rio de Janeiro, ocorreu 

um processo de prisões arbitrárias e a transferência de prostitutas, o que dificultou o 

mapeamento de doenças (RAGO, 1993).  

Em 1924 decretou-se a lei nº 2034, responsável pela criação da Delegacia dos 

Costumes e Jogos em São Paulo. Para registro das prostitutas, organizado pela Guarda Civil, 

criou-se o decreto nº 4405-A, de 17/04/1928, movimento de registro iniciado nos países 

europeus em finais do século XIX. Toda a preocupação com relação à prostituição e o 

necessário registro e organização do espaço público, ganhava aos poucos solicitações e 

mobilizações que cresciam justamente pela também crescente constatação da migração de 

mulheres que o capitalismo fomentava na virada do século (ROBERTS, 1996). No final dos 

anos 1930 houve uma forte pretensão da polícia para uma campanha de moralização. O objetivo 

central era a expulsão dos caftens estrangeiros, prender e deter as prostitutas, registrar e 

restringir a prostituição nas zonas determinadas (CAULFIELD, 2000). 

Em “Imagens da Prostituição na Belle Époque Paulistana”, Rago demonstra também 

a preocupação dos letrados em relação à “recrutação de mulheres para o exército do vício” 

(1993, p. 32). As prostitutas, e principalmente as prostitutas estrangeiras, constata a autora, 

eram os “novos bárbaros”. O problema nomeado “Tráfico de Mulheres Brancas” transformou-

se em grande preocupação daqueles que formulavam saberes sobre a prostituição e também o 

absurdo para os militantes defensores das vítimas traficadas, violentadas, enganadas e levadas 

à força para os países das Américas (ROBERTS, 1996), como entendiam. A movimentação 

discursiva e não-discursiva em função das vítimas traficadas possibilita a produção de uma 

perspectiva de oposição em relação a emergência do regulamentarismo, cujo legado é a 

instituição de um discurso específico sobre a prática da prostituição e a apropriação-

deslocamento dos fundamentos desse saber na/através da Pastoral da Mulher Marginalizada no 

Brasil.   



57 
 

1.1.3 Ressignificação da natureza da fêmea: emergência do abolicionismo em 

coincidência com o Tráfico de Escravas Brancas  

 

Os discursos médicos, jurídicos, policiais e religiosos travaram uma batalha discursiva 

sobre prostituição nos séculos XIX e XX, quando inferiram relações hereditárias, analisaram o 

corpo da fêmea ou, simplesmente, supuseram sua natureza pecadora e apta para a perversão. 

Todo esse jogo possibilitou a divisão/disputa do locus de conhecimento sobre sexualidade no 

ocidente, assim como divulgou mitos sexuais e os saberes que perpassam a prática, sem, no 

entanto, deixar de reafirmar e reformular protótipos estabelecidos anteriormente.  

Neste sentido, Marlene Teixeira Rodrigues (2008) afirma que o discurso religioso 

permaneceu relevante discursivamente e também como produtor de saberes, mesmo que, a 

prostituição tenha sido analisada pela ótica da nova ciência e, por conseguinte, possível de não 

ser explorada por intermédio da misoginia cristã e/ou por mitos religiosos.  

 

O discurso médico sobre a prostituta não destruiu completamente a justificativa 

religiosa e a noção de pecado que a sustentava, o que se revela na permanência da 

associação da prostituta ao pecado. A noção médica da higiene deu um novo sentido 

aos aspectos morais cristãos que tradicionalmente perpassavam o significado 

atribuído a prostituição. (RODRIGUES, 2008, p. 55). 

 

Apesar da composição moral dos discursos sobre a prostituição, de fato houve uma 

grande reformulação na produção de conhecimento. Todavia, esse grande conflito por lugares 

de poder/saber não criou uma base teórica unificada sobre a maneira como o Estado deveria 

lidar com a prática. Alguns países da América e da Ásia proibiram a prostituição, outros, como 

a Holanda, mantém a atividade regulamentada desde 2000. Mas, a maioria dos países europeus 

e americanos adotaram uma outra perspectiva, responsável pela apatia desses Estados e, 

fundamentalmente no Brasil, esta se consolida frente aos crimes positivados no Código Penal 

de 1940 em torno da prostituição, além da inexistência de Políticas Públicas de saúde com 

finalidade de atingir as trabalhadoras do sexo que não tenham como conteúdo exclusivo 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).  

No final do século XIX, quando a teoria regulamentarista era a favorita dos cientistas, 

surgiram adeptos ao antirregulamentarismo ou abolicionistas. O abolicionismo, assim nomeado 

a partir da concepção da exploração que configuraria a prostituição – desassociando a prática 

de qualquer discussão sobre prostituição voluntária e, portanto, concebida na mesma 

perspectiva que a passividade indissociável no Tráfico de Pessoas –, emergiu como resistência 

às práticas policiais e médicas frente a prostituição nos períodos referidos. Tal teoria afirmava 
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que a prostituição não era um mal necessário porque tinha causa, logo, seria possível eliminá-

la, desde que três instituições trabalhassem juntas: a Igreja, o Estado e a Família.  

Uma das primeiras manifestações organizadas contra o regulamentarismo, 

autointitulada abolicionista, partiu da feminista britânica e cristã de classe média, Josephine 

Butler. Com o apoio de outras mulheres e associações civis e religiosas, Butler manifestava, 

através de jornais e eventos, que as prostitutas eram vítimas do sistema socioeconômico vigente, 

mas, por serem tratadas como criminosas, não possuíam direitos civis básicos. Ainda, destacava 

que eram violadas pela regulação instrumental “levada a cabo pelo espetáculo que os médicos 

utilizavam para examinar as prostitutas à força” (ROBERTS, 1996, p. 257).  

A mobilização inicial das feministas abolicionistas adveio a público como reação às 

propostas do governo inglês na década de 1860, quando, através das ações de teor sanitário, 

conhecidas como Atos, o governo tinha a pretensão de regular a prostituição. Esta mobilização 

contra os Atos tornou Josephine Butler e a organização feminista da qual fazia parte, Ladies 

National Association, conhecida na Europa e na América. No entanto, Butler e seus adeptos 

pretendiam, com a abolição, ter um único fim, a castidade de homens e mulheres antes do 

casamento. Como continuidade de militância para a construção da pureza social, em 1873 

Butler fundou a Aliança da Pureza Social, clube que incentivava a castidade para jovens do 

sexo masculino (ROBERTS, 1996).  

Nickie Roberts (1996), argumentando que o movimento abolicionista tinha intensa 

ligação com a finalidade de limpeza/pureza social, afirma que, logo após as campanhas 

abolicionistas nos Estados Unidos, o governo criou regulações com níveis de proibição por 

serem compreendidas como suficiente para o controle do espaço público e privado pela 

sociedade, legislação que ganhou adeptos. Dessa forma, a autora demonstra que o desejo para 

abolição da prostituição estava menos envolvido com a preocupação em relação às vítimas 

exploradas e muito mais com o desejo de pureza social e castidade dos indivíduos.  

A militância abolicionista consolidou-se na criação da Federação Abolicionista 

Internacional (FAI), criada em 1875 para pressionar os governos a adotarem o sistema, resposta 

direta aos Atos, transformando-se em adversária na batalha discursiva descrita no tópico 

anterior. Durante o primeiro congresso, a concepção a favor da abolição da prostituição pautou 

o debate, entendendo esta prática como oriunda da convergência de pelo menos três elementos: 

o tráfico, a promiscuidade e a indiferença sexual (CHAVIN, 1987). Juntos, estes três fatores 

convergem na elaboração da prostituição como exploração de mulheres, compreendida de uma 

forma tão cruel e racista (VENSON & PEDRO, 2013) pelos abolicionistas que foi possível 

associa-la ao mesmo patamar da escravidão negra.   
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Na Inglaterra, Butler e seus acompanhantes da FAI conseguiram criar pressão 

suficiente para abolir os métodos regulamentaristas em 1883, mas não no restante da Europa 

(ROBERTS, 1996). Ainda assim, a organização desse sistema suscitou frutos, sendo 

incorporada e adaptada por setores progressistas da Igreja Católica em meados do século XX, 

além da participação de religiosos cristãos na luta protagonizada por Butler. Esse caminho 

delineou-se por meio da relação que as abolicionistas faziam entre prostituição e Tráfico de 

Pessoas, preocupação dos Estados nacionais exatamente no fim do século XIX, quando, 

segundo Ana Maria Venson e Joana Pedro, emergiu como conceito jurídico “dentro da 

discursividade da necessidade de policiamento das fronteiras transnacionais” (VENSON & 

PEDRO, 2013, p. 63).  

A partir dessa preocupação Estatal, oriunda da migração, os/as abolicionistas passaram 

a utilizar a categoria Tráfico de Escravas Brancas, com fundamentos no conceito jurídico de 

Tráfico de Pessoas. Essa construção de interpretação de outros seguimentos da prática da 

mercantilização do sexo feminino, partiu da batalha discursiva sobre prostituição do século 

XIX, assim, essas categorias seriam invenções coincidentes (VENSON & PEDRO, 2013). 

Criou-se a ideia de que o tráfico de mulheres (sem discussão sobre a existência ou não da força) 

era realizado para fins da exploração da prostituição. Segundo Kamala Kempadoo (2005, p. 

57), “as ideias sobre o tráfico foram engendradas por ansiedades sobre migração de mulheres 

sozinhas no exterior, e sobre a captura e escravização de mulheres para a prostituição em terras 

estrangeiras”. 

Por conseguinte, a elaboração da perspectiva de Tráfico de Escravas Brancas se 

relaciona necessariamente com o empenho para a proteção da moralidade feminina (VENSON 

& PEDRO, 2013; SCHILLING, 2014), da mesma maneira que a militância abolicionista se 

empenhava. O Tráfico de Escravas Brancas alimentou e favoreceu as campanhas das feministas 

abolicionistas de 1890 a 1930 (SKACKAUSKAS, 2009). No entanto, Roberts (1996) aborda 

os exageros presentes nos dados sobre o Tráfico de Escravas Brancas a partir da já citada 

diferenciação da prostituição e/ou do consentimento para migração e para se prostituir. A autora 

cita, a título de exemplo, uma feminista abolicionista que afirmou ser “mais importante estar 

alerta do que ser exato. A apatia é um crime maior do que o excesso ao lidar com esse assunto” 

(1996, p. 114). A mobilização, as denúncias e o pavor que se criou a partir das denúncias do 

Tráfico de Mulheres, resultaram na realização, em 1904, do Tratado Internacional para a 

eliminação do Tráfico de Escravas Brancas (VENSON & PEDRO, 2014).  

No Brasil, o tráfico foi positivado pela primeira vez em 1915, através da Lei nº 2942, 

pelos motivos já citados: o controle do território, as pressões exteriores e o pânico causado 
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através da existência das Escravas Brancas. No Código Penal de 1940, entretanto, ocorreu uma 

alteração na redação e o tráfico tornou-se uma modalidade do lenocínio, ainda assim, o que 

prevalece é a concepção da falta de agência feminina. Concebe-se que “mulheres são levadas e 

trazidas, como se não tivessem vontade própria, têm sua agência pessoal negada e não se 

consideram medidas de voluntarismo nessa questão” (VENSON & PEDRO, 2014).  

Como renovação dos debates e da necessária mobilização mundial sobre a temática, 

em 1949, a Organização das Nações Unidas (ONU) produziu a Convenção para Eliminação do 

Tráfico de Pessoas e Exploração da Prostituição de Outrem, cujo texto não enfatiza 

especificamente as vítimas como mulheres ou crianças, mas seres humanos. Por estar embasada 

no sistema abolicionista, a Convenção não faz diferenciação alguma entre prostituição e tráfico. 

Depois desse evento, o debate voltou a fluir no final do século XX, em concomitância com a 

emergência das organizações de prostitutas e da renovação dos debates sobre regulamentação 

e abolição da prostituição.  

Além da questão de se posicionar contra sistemas que, ou tratavam as mulheres como 

criminosas ou invadiam seus corpos tratando-as como doentes, a luta abolicionista é relevante 

para a História por ter como agentes as mulheres e, mais do que isso, mulheres que se 

identificavam como membros do movimento feminista. As feministas abolicionistas, membros 

da FAI e/ou de outras tantas organizações que assim se identificavam, carregavam consigo a 

doutrina cristã, expressa principalmente na necessidade de castidade de homens e mulheres.  

Mas, ao mesmo tempo, rompiam com a lógica cristã ao identificar a inexistência de 

direitos sociais e civis para mulheres e, fundamentalmente, para as prostitutas, compondo a 

perspectiva da vertente feminista de maior visibilidade do início do século XX, denominada, 

posteriormente, “primeira onda”. Tal movimento não foi entendido ou caracterizado apenas 

como teoria para as abolicionistas perceberem e fundamentarem a exploração sociocultural 

presente na prostituição e no tráfico, mas também como discurso questionador do papel social 

das mulheres como categoria mais ampla.  

Perceber como uma organização específica, oriunda da Igreja Católica, concebe a 

prostituição, permite dimensionar como este fenômeno é apreendido por outras instituições e 

como esses discursos dialogam ou se rejeitam. As historiadoras Magali Engel (2004), Sueann 

Caulfield (2000) e Margareth Rago (1993) demonstram que os médicos do século XIX 

concebiam a prostituição como um espaço de sexualidade pervertida e doentia. O discurso da 

moralidade e do preconceito atravessou séculos, sendo presente atualmente no próprio 
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Congresso Nacional37, criando oposicionistas sobre o novo fundamento da regulamentação. No 

entanto, a criação da ideia de Tráfico de Escravas Brancas foi aos poucos solicitando que os 

governos, as instituições e a sociedade civil em geral visualizassem mulheres específicas como 

vítimas e intervissem, por consequência, na vida destas e punissem os exploradores.  

Quando não expressa desde o início da organização de movimentos que passaram a 

fazer algum trabalho social voltado para a prostituição, a perspectiva abolicionista era 

construída gradativamente. Dentro desta descrição, pode-se encontrar o movimento O Ninho, 

membro da FAI desde 1950, quando publicamente se manifestou abolicionista. Este grupo 

nasceu na França em 1937, resultado da união de um padre, membro da Juventude Operária 

Católica Francesa, e uma mulher autodenominada ex-prostituta, que solicitou a parceria deste 

religioso para ajudar outras prostitutas. Inicialmente, o trabalho do Ninho era realizado através 

de abordagem de rua e, posteriormente, centros de acolhida, ligados à Igreja Católica pela 

própria vinculação de um dos membros fundadores, mas romperam esta ligação após se 

tornarem membros da FAI (SKACKAUSKAS, 2014). 

O contato com O Ninho francês, por Dom Fragoso, deu-se a partir da relação entre a 

Juventude Operária Católica brasileira e a francesa, através da solicitação da visita de militantes 

membros da entidade à Pastoral no Brasil, em concomitância com o trabalho do Frei Lagenest. 

Difícil mensurar se o bispo brasileiro já conhecia o discurso abolicionista, mas o trabalho 

inicial, a abordagem e os centros de acolhida (estes últimos variando de formato no Brasil), 

tiveram como espelho a metodologia de trabalho do Ninho. No entanto, para que ela fosse base 

de formação para sua emergência no Brasil, foi necessário espaço para aplicação e criação deste 

saber sobre prostituição, e também para a atenção dada às mulheres pobres, além de a Igreja se 

posicionar responsável pela “salvação” terrena.  

                                                           
37 O senador Antônio Carlos Rodrigues (PR-SP) afirmou em 2013, durante o debate na Câmara sobre a 

possibilidade de a prostituição ser regulamentada, antes mesmo da Copa do Mundo de 2014: “Eu sou católico, 

apostólico, romano e a igreja é contra a prostituição. A gente não pode acreditar que o Brasil vai ser visitado para 

prostituição (durante os jogos)”. Em 2007, o deputado Gerson Peres (PP-PA), na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJ), debatendo o Projeto de Lei 98/03, do deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), disse 

que “a mercantilização do sexo é um absurdo e um desrespeito à moralidade”. Discutindo uma possível campanha 

sobre prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis de 2013, que tinha no texto a afirmação “Eu sou feliz 

sendo prostituta”, Costa Ferreira (PSC-MA) afirmou em debate na Câmara que “a mulher não nasceu para ser 

prostituta, nasceu para ser mãe de família” e João Campos (PSDB-GO) afirmou que “esse governo tem uma 

capacidade de buscar uns temas que me assusta. Eu sou feliz sendo prostituta, diz campanha do Ministério da 

Saúde do governo Dilma Rousseff. Não tem outra política pública decente para fazer? Já vejo os títulos das 

próximas campanhas. Sou adúltero, sou feliz. Sou incestuoso, siga-me. Sou pedófilo, sou feliz, sou realizado”. 

Disponível em:  

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-01-15/proposta-que-regulamenta-prostituicao-no-brasil-divide-
opinioes-na-camara.html; http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/113185-
DEBATE-SOBRE-LEGALIZACAO-DA-PROSTITUICAO-DIVIDE-CCJ.html; 
http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2013/06/ministro-suspende-campanha-com-mensagem-eu-sou-
feliz-sendo-prostituta.html. Acesso em: 02 nov. 2016. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-01-15/proposta-que-regulamenta-prostituicao-no-brasil-divide-opinioes-na-camara.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-01-15/proposta-que-regulamenta-prostituicao-no-brasil-divide-opinioes-na-camara.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/113185-DEBATE-SOBRE-LEGALIZACAO-DA-PROSTITUICAO-DIVIDE-CCJ.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/113185-DEBATE-SOBRE-LEGALIZACAO-DA-PROSTITUICAO-DIVIDE-CCJ.html
http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2013/06/ministro-suspende-campanha-com-mensagem-eu-sou-feliz-sendo-prostituta.html
http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2013/06/ministro-suspende-campanha-com-mensagem-eu-sou-feliz-sendo-prostituta.html
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A batalha discursiva descrita nesse tópico responde questões referentes a necessidade 

de se posicionar como instituição produtora de saberes e explica a ligação inicial entre 

abolicionismo e cristianismo. Entretanto, a emergência da PMM no Brasil requer uma 

investigação mais específica sobre suas possibilidades, ao ser colocada em perspectiva com a 

percepção geral da Igreja, em especial a ideia de prostituição como pecado, a exaltação da 

maternidade e da vida doméstica como função social da mulher, bem como com o fato de os 

debates sobre prostituição e tráfico de pessoas terem diminuído após 194938 (VENSON & 

PEDRO, 2014), duas décadas antes da PMM emergir no Brasil. 

 

1.1.4 Abolicionismo e movimento feminista: a possibilidade de mudança no discurso da 

Igreja Católica 

 

Os tópicos discutidos anteriormente forneceram elementos para identificar a relação 

intrínseca entre a construção dos discursos sobre mulheres e a definição da prostituição pela 

Igreja Católica e pelos membros da batalha discursiva no século XIX, são estes: medicina, 

ciência, justiça, polícia e sociedade civil aglomerada no movimento abolicionista. A 

prostituição foi deliberada pela Igreja Católica como um pecado sexual feminino, isentando 

quase por completo o homem da tentação, além do que a prática foi, e ainda é, exercida 

majoritariamente por mulheres e, por fim, a partir da definição da sexualidade permitida às 

mulheres é que se define a proibida. Sendo assim, a prostituição só foi entendida como atividade 

imoral e doentia ao se constituir o papel sexual feminino como privado, reprodutor e 

responsável pela criação da prole.  

Por consequência, a partir da análise do discurso sobre mulheres da Igreja Católica 

durante a época debatida, percebe-se nuances de fundamentos do discurso abolicionista da 

mesma instituição em meados do século XX no Brasil, começando por questionar a 

possibilidade dessa instituição isentar a mulher do pecado sexual da qual outrora foi 

considerada culpada. Gradativamente, o discurso oficial sobre mulheres, construído e divulgado 

pela Igreja também se transforma, acompanhando a divulgação e a adesão ao abolicionismo, 

principalmente ao abolicionismo feminista, na medida em que o movimento feminista 

dinamizou-se. 

A transformação gradativa do discurso da Igreja acompanha um movimento construído 

também paulatinamente, ramificado em várias vertentes, com objetivo unificado e central de 

                                                           
38 Voltando a ser explorado no final do século XX, exatamente quando o movimento de prostitutas começou a 

reivindicar direitos na América (VENSON & PEDRO, 2014). 
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questionamento e luta pelo fim das desigualdades instituídas historicamente para homens e 

mulheres. O movimento feminista questionou discursos diversos negativos sobre o feminino, 

assim sendo, é importante questionar em que medida o discurso abolicionista em questão se 

apropriou ou renegou elementos desse movimento e, como construção de caminho, se estaria 

envolvido com a reconfiguração do discurso sobre mulheres da Igreja. 

Considerando a reestruturação científica no modelo de mulher divulgado pela Igreja 

Católica, instituindo um papel social e político dentro da vida privada - não necessariamente 

negativo -, a referência contraproducente dos protótipos religiosos – Eva e Madalena – eram a 

essência de mulher. Dito isso, ainda que a construção de “Maria, mãe de Jesus” tenha 

possibilitado a diminuição dos pronunciamentos de mulher enquanto Eva, uma vez que o 

modelo a ser seguido produzia mais subjetividades que o modelo a ser condenado, este primeiro 

não resolveu a questão hierárquica da relação entre gênero feminino e masculino, tampouco 

minimizou a perspectiva de mulheres como servidoras dos homens ou os papéis sexuais 

colocados para ambos os sexos.  

A inexistência da igualdade faz com que a prostituição, bem como o estigma que recai 

sobre a mulher em situação de prostituição, persista na sociedade, cujos elementos 

socioculturais consideram que a prática sexual feminina pode ser mercadoria comprada por 

homens. Em algum momento de sua história, conforme abordagem realizada em momento 

seguinte nesta dissertação, a própria Pastoral identifica a relação entre patriarcado e 

prostituição, passando a condenar tal organização sociocultural.  

Acompanhando sua referência histórica, no final do século XIX, quando as mulheres 

passaram a conquistar gradativamente espaço público através do trabalho, ao mesmo tempo em 

que se consolidava os discursos instituidores da família nuclear burguesa e a produção de 

conhecimentos e práticas estatais com finalidade de disciplinar as mulheres e as mulheres 

públicas, em especial, a Igreja Católica persistia numa ideia de realidade dividida entre os 

gêneros, sendo o papel feminino ser mãe. Na encíclica de Leão XIII de 1891 (apud SAFFIOTI, 

2013, p. 143), lê-se:  

 

Trabalhos há também que não se adaptam tanto à mulher, a qual natureza destina, de 

preferência, aos arranjos domésticos, que, por outro lado, salvaguardam 

admiravelmente a honestidade do sexo e correspondem melhor, pela sua natureza, ao 

que pede a boa educação e a prosperidade da família. 

 

 

Oficialmente a Igreja Católica continuava assumindo uma posição de discriminação 

entre os sexos, ainda que a mulher pobre, desde o início do que nomeamos modernidade 

assumisse um papel fundamental na economia do lar e, aos poucos, também na industrialização 
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ou na fábrica, o comércio e outros setores da vida econômica. Outro elemento presente nos 

discursos de médicos e juristas era a honestidade, pois a natureza da mulher incitava a 

condenação prévia para todas que não se adequassem ao modelo familiar esperado. Como dito, 

estes elementos explicam a relação entre definição de papel social esperado para mulheres e 

prostituição.  

Ainda no mesmo sentido que as declarações oficiais de Leão XIII 40 anos antes, a 

historiadora Heleieth Saffioti (2013) chama atenção para a declaração de Pio XI, em 15 de maio 

de 1931, um ano depois de ter declarado a sujeira do sexo não utilizado para a procriação. Nela, 

o chefe da Igreja Católica reafirmava o lugar das mulheres na vida doméstica, cuidando da 

educação dos filhos. Segundo a autora, 

 

Para Pio XI, a mulher não conta enquanto personalidade autônoma com direito à busca 

de satisfação no trabalho e à realização pessoal através dele. Pode contribuir para a 

manutenção do lar desde que centre seus interesses nos afazeres que a mulher 

domesticamente impõe. A independência econômica da mulher, como necessidade 

imposta pelas condições da vida moderna, está, pois, fora do nível de percepção da 

Igreja. (SAFFIOTI, 2013, p. 145). 

 

No mesmo sentido, discursando para a juventude feminina em 1943, Pio XII lembrava 

das faculdades peculiares do sexo feminino, reafirmando seu destino enquanto sujeito da 

maternidade e, inclusive, chamando atenção para o fato da juventude da década de 1940 estar 

se voltando contra a missão terrena de ser mãe. O Papa “estabelece completa cisão entre a 

família e a sociedade na vida da mulher. Esta se destina ao grupo familial, no qual, para o qual 

e pelo qual leva à existência” (SAFFIOTI, 2013, p. 151). Considerava, ainda, que as políticas e 

os regimes que prometiam às mulheres igualdade de direitos para com os homens constituíam 

desprestígios à verdadeira função da mulher. O líder percebia ideologias igualitárias como as 

primeiras a lançarem a mulher no mercado de trabalho moderno, sem, no entanto, apontar 

questões como a necessidade econômica e, posteriormente, o capitalismo. 

Em contraponto a tais pronunciamentos, chama atenção a declaração não oficial do 

Cardeal Rampolla em finais do século XIX, secretário do papa Leão XIII citado anteriormente, 

que, através de um texto não oficial sobre prostituição, aprovado pelo então papa e mais 22 

cardeais e 186 bispos, afirmava em um dos tópicos sobre os motivos da prostituição que a 

desmoralização, se referindo a atividade, era causada, na maioria das vezes pelos miseráveis 

salários recebidos pelas mulheres, impossibilitando assim, uma vida honesta com o que 
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ganhavam39 (CNBB, 1976). A referência às questões socioeconômicas, que mobilizava as 

abolicionistas, parece estar em consonância com a perspectiva do Cardeal, assim como o 

moralismo inferido pela palavra “honesta”, presente também no pronunciamento do papa.   

Os pronunciamentos dos clérigos citados podem ser considerados perspectivas 

conservadoras e progressistas que coexistem entre si. Assim se caracterizam porque, em dois 

dos pronunciamentos, separados por cerca de 50 anos, os clérigos não abandonam a perspectiva 

de que a mulher não deve atuar em público tal qual o homem, considerando, portanto, seu lugar 

no lar, exercendo a função materna. Ao fazer tal escolha não consideram a nova configuração 

do ocidente, ao contrário do pronunciamento do Cardeal Rampolla, por não apenas ponderar o 

cenário de famílias pobres, como também, sem o condenar, denuncia os salários baixos 

recebidos por mulheres em função de seu gênero.  

A consideração da prostituição como um problema de ordem econômica por parte de 

membros da Igreja Católica vinculava-se às questões colocadas pelas/os abolicionistas, mas 

também com a ligação do abolicionismo ao discurso feminista emergente e com o espaço de 

circulação de saber que a Igreja Católica dividia/disputava com outros propositores em oposição 

a ela. Neste sentido, os/as militantes abolicionistas denunciavam a violência intrínseca relativa 

a aplicabilidade do sistema regulamentarista e/ou proibicionista, e por meio dessas constatações 

viam o espaço e a possibilidade de cobrar a alta hierarquia da Igreja, por isso a necessidade de 

pronunciamentos oficiais e não oficiais.  

Mas, independentemente do progresso ou do conservadorismo no conteúdo do 

pronunciamento, tanto o manifesto quanto seu teor se relacionavam também ao espaço que o 

discurso feminista galgou na sociedade ocidental gradativamente e, independente de outros 

saberes e instituições. Este foi capaz de fomentar a revisão de saberes oficiais ou a ênfase na 

negação de saberes contrários – como é o caso do papa Pio XII que condenou “ideologias” 

questionadoras da “verdadeira função da mulher”, fazendo referência ao movimento feminista.  

As nuances do movimento já apareciam na Igreja como negação e também através das 

primeiras proposições abolicionistas, não à-toa essas mulheres se identificarem como 

feministas, capazes de convencer grupos religiosos formados também por homens a se tornarem 

abolicionistas. Ainda que cristãs, o que explica o fato de considerarem a liberdade sexual ou a 

prática sexual fora do casamento como imoral, as feministas abolicionistas visualizavam as 

mulheres “praticando a imoralidade” como vítimas e não como pecadoras ou desertoras da 

                                                           
39 Este pronunciamento, apesar de não disponível na internet, consta na pasta física do Relatório do 2º Encontro 

Nacional, em 1976. 
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moralidade ideal cristã. Esta não é uma elaboração cristã oficial, mas resultado do crescente 

movimento feminista, como sugere-se aqui.    

Apesar de ser possível encontrar movimento de mulheres desde o século XVIII 

(PINTO, 2003) de manifestação coletiva ou individual, como as mulheres que escreviam ou 

tricotavam (GONÇALVES, 2005), ou com intervenções de enfrentamento, como as mulheres 

que organizavam os motins por alimentos (PERROT, 2007), entendo, a partir da perspectiva de 

Andréia Gonçalves (2005), que a organização de um movimento social com pauta e ação 

política ocorreu apenas a partir da segunda metade do século XIX. Desde então, mulheres, 

fundamentalmente na Europa e nos Estados Unidos, começaram a militar por questões sociais, 

civis e religiosas, originando assim, a primeira fase do feminismo que, em meio a tantas outras 

pautas e lutas, simbolicamente se voltou para a questão do sufrágio, fomentado por 

ressignificação e retratação de discursos que iam na contramão da cada vez mais intensa luta 

por igualdade. 

No Brasil, no século XIX, algumas feministas como Nísia Floresta40 galgaram 

notoriedade, mas, conforme apontado anteriormente, o movimento feminista ganhou força no 

início do século XX, formando o que ficou conhecido como “primeira onda”41, tendo elementos 

gerais em comum com os Estados Unidos e a Europa. Ainda que seja difícil qualificar e 

quantificar as temáticas e as organizações, Céli Pinto (2003) identifica neste início de século 

três vertentes do feminismo. A primeira, liderada por Bertha Lutz – importante bióloga, 

educadora e feminista brasileira –, bem organizada, tinha como enfrentamento a luta pelos 

direitos políticos das mulheres. Mas, apesar do que Pinto chama de institucionalização 

surpreendente, esta vertente “nunca define a posição de exclusão da mulher como decorrência 

da posição de poder do homem” (PINTO, 2003, p. 14). Classificando como um feminismo 

“bem-comportado”, Pinto chama atenção para o fato de que as mulheres lutavam para serem 

incluídas como cidadãs, sem alterar as relações de gênero, para o bom andamento da sociedade. 

Dessa forma, questões como a sexualidade e a apropriação histórico-social da sexualidade 

feminina por parte dos homens, não estavam em debate.  

                                                           
40 Nascida em 1810, no atual Rio Grande do Norte, Nísia Floresta foi uma educadora, poetisa e escritora brasileira. 

Considerada uma das primeiras feministas brasileiras, rompeu com os espaços públicos e privados no Brasil, 

socialmente estabelecidos. Publicou livros sobre os direitos das mulheres e chegou a dirigir um colégio para freiras 

no Rio de Janeiro.  
41 Apesar do uso constante das “ondas” para se referir a história do feminismo brasileiro, já existe unanimidade 

entre o movimento e a academia a respeito do receio quanto a esta expressão. Essa questão foi levantada pelas 

próprias militantes ao questionar a invisibilidade da heterogeneidade do movimento feminista e da possibilidade 

de compreensão de que uma onda viria quando determinadas temáticas fossem deixadas de lado. Ainda assim, 

compreendo que a história não é alheia à essas questões quando utiliza a expressão.   
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A segunda “onda”, classificada por Pinto (2003) como difusa, se manifestava na 

imprensa feminista alternativa, tendo como militantes profissionais, na maioria das vezes, 

professoras, escritoras e jornalistas. Segundo a autora, “defendem a educação da mulher e falam 

em dominação dos homens e no interesse deles em deixar a mulher fora do mundo público” 

(PINTO, 2003, p. 15). Por abranger questões como a subjugação das mulheres, Pinto considera 

essa vertente menos comportada, inclusive em seus textos, pois essas militantes tratavam de 

temáticas como sexualidade e divórcio, diferentemente da corrente anterior. 

Na terceira vertente, Pinto identifica a manifestação de um feminismo anarquista que 

antecederia o comunista. Com o perfil de trabalhadoras e também intelectuais, essas mulheres 

defendiam a libertação da mulher de forma mais ousada do que as outras duas vertentes, 

apontando a exploração do trabalho como questão central. Uma das grandes expoentes desse 

movimento no Brasil foi Maria Lacerda de Moura42. Internacionalmente, feministas anarquistas 

como Emma Goldman, comparavam o casamento com a prostituição, não como oposição ou 

complemento, mas como instituições parecidas ao se tratar do papel da mulher e do homem 

dentro de ambas. Afirmava que esta última era “resultado de um sistema econômico que 

oferecia para as mulheres raras opções mais vantajosas que tal empreendimento” (VENSON & 

PEDRO, 2014, p. 66).  

O movimento feminista brasileiro, descrito por Pinto (2003), especificamente para 

compreender a organização primeira do movimento no Brasil, conta, portanto, com a 

institucionalização do discurso feminista por busca de direitos civis que já circulavam na 

Europa e passavam também a circundar a América. A referência à cidadania das mulheres 

estava em pauta nos dois continentes pelo fato de ambos serem estruturados pelo patriarcado. 

Dessa forma, o discurso feminista seria facilmente apropriado por mulheres imersas na vida 

pública brasileira que circulassem (ou desejassem circular) em espaços que as diminuíssem ou 

tratassem diferentemente por serem mulheres. A assimilação e/ou adesão de perspectivas que 

afrontavam mais especificamente o patriarcado, como a segunda e fundamentalmente a terceira 

vertente, não enfrentariam tal aceitabilidade. 

Nas três perspectivas, todas as mulheres, inclusive as mulheres prostitutas, devem ser 

entendidas dentro do aspecto da diferenciação entre os sexos, que atinge o trabalho, a família e 

o indivíduo. Por isso, apesar de considerado para o universo ocidental geral como um 

                                                           
42 Margareth Rago descreve Maria Lacerda de Moura como escritora polêmica, educadora libertária e oradora 

prestigiada. Esta feminista teria se destacado pela vibrante atuação nos meios políticos, culturais e literários durante 

sua vida, e também pela tramitação de suas ideias que continuam perdurando. Seus textos e livros denunciavam 

formas da dominação burguesa, opressão masculina e exploração capitalista do trabalho. As obras de Maria 

Lacerda foram publicadas também no restante da América Latina e em alguns países da Europa.  
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feminismo burguês, as primeiras mulheres declaradas militantes feministas estavam também 

envolvidas na luta contra a escravidão negra (GONÇALVEZ, 2005). Dessa forma, as reflexões 

possibilitadas pela circulação dos discursos solicitavam, aos poucos, que a instituições 

embasadas no machismo/patriarcado, e/ou responsáveis pela divulgação da diferença, 

passassem a responder às proposições feministas, assim como abrissem espaço para que os/as 

cidadãos/ãs conhecessem tais noções.  

O abolicionismo do início do século relacionava-se intrinsecamente com a religião e, 

diferentemente da primeira “onda”, Rodrigues (2010) afirma que, em uma perspectiva ocidental 

geral, pautada na discussão de economia sexual, já fazia relação com a exploração econômico-

social da prostituição e de outros trabalhos. Mesmo que tal percepção fugisse dos 

pronunciamentos do abolicionismo cristão, a importância do apontamento da cientista social se 

estende para a circulação do discurso. 

Dito isso, quanto às conquistas efetivas proporcionadas pelo feminismo brasileiro e 

ocidental em geral, a primeira vertente abordada por Pinto (2003) se sobressai 

fundamentalmente por ter alcançado o principal objetivo material: a extensão do sufrágio para 

as mulheres. O espaço dado a este feminismo comportado é maior, de forma que dentro da 

própria esquerda as questões de gênero, inicialmente colocadas pelas anarquistas e 

posteriormente pelas feministas comunistas e socialistas, são inferiores às outras vertentes, 

entendidas como questões menos importante e não necessariamente ligadas ao antagonismo de 

classes. Ainda assim, foi disputado um espaço político de divulgação de saberes que se referiam 

a diferenças entre homens e mulheres, não fosse assim, o sufrágio não seria estendido às 

mulheres e/ou as abolicionistas não usariam referências teóricas discutidas pelo movimento, 

além de possibilitar mudanças mais estruturais, como por exemplo, no discurso católico.  

Pio XII, responsável pelo dogma da Assunção de Maria, estava pontificado quando 

Simone de Beauvoir lançou “O Segundo Sexo” (1949). Não é possível mensurar a recepção do 

livro no âmbito católico ou de qualquer outra religião, mas na academia o livro foi prestigiado 

imensamente, responsável pela formação de uma geração de mulheres feministas, cujo foco era 

a própria contestação do sujeito universal e a subjugação da mulher (GONÇALVES, 2005). De 

acordo com Andreia Skackauskas (2014), esta filósofa francesa teria ajudado o feminismo 

abolicionista a perder o moralismo presente em suas proposições do final do século XIX e início 

do XX.   

À vista disso, apenas com o papa João XXIII, em 1963, a Igreja discursa sobre a mulher 

enquanto ser dotado de direitos e como ser pleno de dignidade, apesar de em 1961 aconselhar 

que, quando possível, economicamente a mulher deva ser reclusa ao lar para dar conta de suas 
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tarefas maternais. Afirmava, em 1963, na Carta-Encíclica intitulada Pacem in Terris (Paz na 

Terra) (apud SAFFIOTI, 2013, p. 157) que:  

 

Torna-se a mulher cada vez mais cônscia da própria dignidade humana, não sofre mais 

ser tratada como um objeto ou um instrumento, reivindica direitos e deveres 

consentâneos com sua dignidade de pessoa, tanto na vida familiar como na vida social. 

 

No mesmo ano em que o papa João XXIII acompanhou a movimentação de mulheres 

em função de seus direitos, no Brasil, de acordo com a história contada pela PMM, Dom 

Fragoso deu os primeiros passos para a formação do que seria a Pastoral da Mulher 

Marginalizada, com a solicitação da visita das militantes do Ninho da França. Assim sendo, a 

mudança no discurso papal sobre a essência feminina, que à remetia a situação de objeto e 

instrumento fora ou dentro do casamento, tem como condição de possibilidade o acontecimento 

que ganhava força e adeptas o suficiente para questionar a ordem sociocultural do ocidente, 

transformando a sociedade: o feminismo. A existência desse saber se relaciona com a 

proveniência também do discurso Pastoral. 

Já foi dito que a Igreja não necessariamente se adequa às proposições de seu tempo 

(SAFFIOTI, 2013), fundamentalmente porque seu livro orientador foi produzido em outro 

tempo. No entanto, como instituição produtora de realidade, esta compõe o jogo de produção 

de conhecimento. A perda de status de enunciadora das questões da sexualidade solicitava que 

seu discurso construísse sentido dentro de uma batalha discursiva que, mesmo transferindo o 

animal do útero para o clitóris43, se inseria nos paradigmas do verdadeiro da época 

(FOUCAULT, 2014).  

Dessa forma, a mudança concretizou-se por motivos que perpassam contextualização, 

(re)conquista social ou mesmo resistência. O fato é que, ainda que não se perca de vista o longo 

e estrutural patriarcado e a (re)formulação de discursos localizando as mulheres no lugar de 

serventes dos homens, esses elementos modificados, citados ao longo desse tópico, permitem 

um discurso que reformule a perspectiva da prostituição e transfira a culpa da prática para a 

estrutura ou a sociedade e não mais para o indivíduo. Deste modo, foi possível que a Igreja 

passasse a considerar assustador o fato de a sociedade se calar perante a existência da 

prostituição e não o fato de mulheres a praticarem, como afirmou Maria Roselly, uma das 

fundadoras da PMM em Rondonópolis.  

A referência histórica do abolicionismo cristão e sua ligação com o movimento 

feminista foram analisadas ao longo deste subcapítulo. No entanto, sozinhas não explicam os 

                                                           
43 Referência à associação que Platão fez do útero como animal.  
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elementos constitutivos do discurso da PMM ou de sua metodologia de trabalho. Neste sentido, 

fazendo referência à configuração da Igreja no país, especificamente a alguns posicionamentos 

em vigência na década de fundação da Pastoral e, de novo, a elementos do feminismo, podemos 

analisar seu discurso de forma minuciosa.  

 

1.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DISCURSO ABOLICIONISTA NA CRIAÇÃO DA PASTORAL 

DA MULHER MARGINALIZADA 

 

O trabalho religioso católico voltado para as “madalenas” iniciou-se, como já 

mencionado, na década 1960, com referência teórica e metodológica da organização 

abolicionista francesa O Ninho. Como também foi chamada a Pastoral brasileira na região 

Nordeste por muito tempo, sendo, inclusive, conhecida ainda em algumas localidades como tal. 

No entanto, este trabalho social desenvolveu-se no Brasil através de condições específicas, que 

não apenas explicam porque foi possível a emergência do discurso Pastoral no país por 

proposição de clérigos e de leigos, como também caracterizam matrizes discursivas para o 

projeto abolicionista da PMM.  

Dois enunciados estão sendo compreendidos como possibilidade e condição de 

emergência do discurso da PMM: um interno à Igreja, a Teologia da Libertação, e outro externo, 

o movimento feminista. Ambos são também caracterizadores da existência do discurso Pastoral 

ao longo de sua história e, por isso, compreendidos como matrizes discursivas. O primeiro se 

refere a possibilidade de a Igreja reformular a interpretação das causas da marginalização social 

em geral e os motivos pelos quais ela, enquanto Instituição produtora de saber, deveria se 

considerar responsável e, portanto, intervir socialmente na vida cotidiana. E o segundo, não 

apenas ressignifica as causas e os efeitos da prostituição na vida de mulheres, como também 

torna possível que determinados sujeitos sejam pensados dentro da lógica da equidade de 

gênero, fornecendo fundamentos para que as causas da prostituição sejam pensadas por outros 

vieses.     

Considerando os movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980, o sociólogo Éder 

Sader (1988) propõe a análise do discurso dos sujeitos para compreensão de sua matriz 

discursiva, entendendo-a enquanto modos de abordagem da realidade, implicadores de 

atribuições de significados e “o uso de determinadas categorias de nomeação e interpretação 

[...] como na referência a determinados valores e objetos” (SADER, 1988, p. 143). Segundo o 

autor, os sujeitos não são livres para produzir seus próprios discursos, eles recorrem a matrizes 
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discursivas constituídas. Através da nomeação do vivido, dos valores invocados, da nomeação 

dos atores, dos objetivos e das conclamações feitas, Sader identifica a matriz da Teologia da 

Libertação como recorrência discursiva dos movimentos sociais ligados à Igreja Católica da 

época.  

A historiografia e as Ciências Sociais reconhecem a Teologia da Libertação como 

modelo das pastorais sociais da Igreja Católica da segunda metade do século XX, no entanto, 

ela está aqui ainda compreendida como uma das possibilidades de existência de um discurso 

pastoral preocupado com a libertação das mulheres inseridas na indústria do sexo. E, por isso 

mesmo, sugere e permite que estas sejam sujeitos ativos no processo de libertação pessoal. A 

orientação marxista, com a qual esta corrente se identifica, não se atrela apenas a característica 

das pastorais, mas possui relação intrínseca, como se pretende demonstrar, com a perspectiva 

que a Igreja, nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), pensa os sujeitos, e mesmo os 

interventores sociais em nome da religião, ainda que como leigos e, neste sentido, fomenta a 

organização de pastorais. Dessa forma, como condição de possibilidade, seu discurso, 

incluindo, a referência a determinados objetos, a concepção de intervenção social e a 

metodologia da Teologia da Libertação são evidenciados a partir da referência à própria 

formação e composição posterior do discurso da PMM.   

Não menos importante, o movimento feminista, compreendido como elemento 

intrínseco ao discurso abolicionista do início do século e fomentador da ressignificação da 

posição da mulher no discurso católico em medidas questionáveis e delimitadas, constitui a 

outra referência discursiva encontrada na emergência da PMM. Como questionador dos 

comportamentos produzidos socialmente para fêmeas e machos, o movimento feminista não 

apenas se relaciona com sua possibilidade de emergência enquanto questionador da perspectiva 

histórica de prostituição como pecado e da possibilidade da Igreja se voltar a problemáticas 

sociais que dizem respeito a mulheres, mas também forneceu conteúdo para a Pastoral na 

criação do seu próprio discurso. Essa referência não religiosa possibilitou a aproximação do 

discurso da PMM com a vertente radical do feminismo ao compreender a prostituição como a 

maior violência sofrida por mulheres no patriarcado, como lembra a agente de Rondonópolis, 

Flávia Izabel Carlini44. 

Toda essa ligação e a análise do discurso sobre prostituição da PMM efetivou-se 

através da análise dos relatórios de seus Encontros Nacionais. Conforme mencionado, o 

primeiro encontro da PMM foi realizado no ano de 1974, no Rio de Janeiro, solicitado não pelos 

                                                           
44 CARLINI, Flávia Izabel. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 02 de dezembro de 2016. 
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religiosos fundadores da PMM, mas por uma leiga. Maria do Carmo realizava também um 

trabalho assistencialista com mulheres em situação de prostituição no Rio de Janeiro, financiado 

pela Igreja Católica. Apesar da fonte fornecer textos que por vezes não possuem datas ou 

signatário, na pasta referente ao 1º Encontro Nacional encontra-se o relato da construção dos 

elementos em comum das organizações religiosas ali presente que faziam algum trabalho 

referente a prostituição. Através desse texto e de outros existentes nas pastas de diferentes 

encontros nacionais, indico como o movimento feminista e a Teologia da Libertação se 

relacionam com a emergência e a composição do discurso da Pastoral.  

Como delimitação de um campo de atividades em comum, o 1º Encontro Nacional 

possibilita a compreensão da sistematização geral da PMM, construída nas duas décadas 

seguintes, antes de disputar espaço de intervenção social e política mais delimitado, com o 

movimento feminista e o movimento de prostitutas, por volta dos anos 1980. Para uma análise 

eficaz foi estabelecido, através do relatório, algumas conclusões já exploradas ao longo deste 

capítulo: o entendimento da prostituição como um pecado coletivo; o fato de a Igreja ser serva 

dos pobres, tendo como função a procura da libertação daqueles em situação de prostituição; 

mais do que retirar a mulher desta situação, instituiu-se também o dever de valoriza-la e 

conscientiza-la, como filha de Deus, tornando-a capaz de lutar pela sua própria libertação; a 

necessária conscientização dos direitos humanos, aliada a uma promoção global e coletiva; e, 

por fim, a denúncia da sociedade que prostitui a mulher e depois a rejeita. Como medidas a 

serem realizadas a longo prazo, consta a realização e a divulgação de pesquisas a respeito da 

motivação da prostituição e suas consequências: miséria, DST e marginalização social.  

A demarcação do campo de saber da PMM não sofreu grandes modificações nas duas 

décadas seguintes, apenas no que diz respeito a inserção de conceitos, foco em determinadas 

questões e especialização de outras tantas. Por conseguinte, entendendo os elementos 

transcritos acima como base teórica para a problemática e os enunciados presentes em seus 

encontros nacionais ao longo das décadas de 1970 e 1980, a análise da emergência e 

fundamentação do discurso sobre prostituição da Pastoral da Mulher Marginalizada tem como 

método a delimitação da relação desses elementos com as duas referências citadas, isto é, a 

Teologia da Libertação e o Movimento Feminista.  
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1.2.1 Teologia da Libertação: a promoção humana e a salvação terrena    

 

As pastorais da Igreja Católica são importante meio para compreensão da 

movimentação social no Brasil na segunda metade do século XX. Significativas conquistas 

relativas a conceitos/categorias e/ou modificações de políticas públicas e de Estado, referentes 

a pessoas compreendidas como marginalizadas ou desprotegidas, tiveram como fortes ativistas 

as pastorais sociais, tais como os menores abandonados, as pessoas em situação de rua ou em 

situação de cárcere. A compreensão da emergência dessa atividade política religiosa está 

atrelada a uma nova forma de pensamento que acontece na Igreja Católica em meados do século 

XX. Dessa forma, diferentemente da perspectiva da cientista social Andreia Skackauskas 

(2014), que compreende a Teologia da Libertação como elemento caracterizador da PMM e, 

por essa pertença identitária a afasta do Ninho, infere-se aqui como os elementos desse 

acontecimento interno à Igreja Católica atua, também, na emergência da Pastoral da Mulher 

Marginalizada no Brasil. 

Até a década de 1970, o trabalho da PMM, além das visitas às “zonas”, também era de 

divulgação da necessidade de atuar com as mulheres inseridas na prostituição, uma demanda 

oriunda do fato de a nova visão sobre a prostituição não atingir todos os cristãos, isto é, de ainda 

persistir a ligação entre prostituição e pecado no entendimento comum de leigos e do próprio 

Clero. Ainda assim, precisamente em 1974, a Igreja Católica, enquanto comunidade específica, 

assumiu a responsabilidade de trabalhar com as mulheres em situação de prostituição. A partir 

dessa data, quando se reuniram no primeiro encontro nacional, onde diretrizes foram 

estabelecidas, iniciou-se a produção de documentos escritos cujo texto demonstra o 

entendimento referente às mulheres em situação de prostituição como vítimas de um sistema 

econômico excludente, como já citado na transcrição da síntese do 1º Encontro.  

Os documentos da PMM ou os artigos em seu site não informam se Dom Fragoso, um 

dos religiosos fundadores da Pastoral, era marxista, no entanto, uma pesquisa em sites de busca 

na internet45 afirma a identificação pela doutrina, e os documentos da Pastoral indicam sua 

participação na Juventude Operária Católica (JOC), sendo, como já enunciado, através de sua 

relação com a JOC francesa que teria conhecido O Ninho. Nessa relação, com a esquerda 

brasileira e francesa, Dom Fragoso deparou-se com outro acontecimento, a emergência da 

Teologia da Libertação na América Latina. 

                                                           
45 A informação pode ser averiguada no seguinte site: 

https://teologialibertacao.wordpress.com/2015/09/04/dom-fragoso-esperancas-concretas/ 

Acesso em: 10 out. 2016.  

https://teologialibertacao.wordpress.com/2015/09/04/dom-fragoso-esperancas-concretas/
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A Igreja Católica46 passou por grandes mudanças no século XX. A partir da década de 

1950, apesar de se institucionalizar nas décadas de 1960 e 1970, percebeu-se a necessidade de 

ultrapassar o assistencialismo e buscar a promoção humana. A nova prática propunha o método 

“ver, julgar e agir”, inaugurando a emergência da corrente de esquerda denominada Teologia 

da Libertação. O objetivo, orientado pela prática, seria o confronto das observações feitas 

cotidianamente pelos membros da Igreja, organizados em pequenos grupos comunitários, para 

então modificar as impressões superficiais com finalidade de uma compreensão mais objetiva, 

identificando o fato e relacionando-o às suas causas (SADER, 1988). Através desse processo 

de identificação dos problemas e do julgamento, a Igreja deveria agir em consonância com a 

causa do problema, superando a perspectiva de Instituição que atuava paliativamente.   

Junto com esta ressignificação da prática social, ideais revolucionários foram inseridos 

em grande parte da Igreja Católica. Leituras do marxismo passaram a fazer parte dos estudos 

dos leigos, padres e bispos, principalmente no que tange aos principais conceitos, como mais-

valia e processo de exploração do trabalhador (LOWY, 2000). Tal corrente originou e divulgou 

muitos textos e teóricos importantes na teologia no Brasil, como Leonardo Boff47. Em 

detrimento disto, as pastorais emergentes a partir dessa ressignificação do papel social da Igreja 

Católica, se apropriaram de categorias socioeconômicas discutidas nos movimentos sociais e 

universitários de esquerda marxista para dar significado a realidade na qual pretendiam intervir. 

Embasados nesse ideal de intervenção no cotidiano brasileiro, atuaram na realidade da 

prostituição e seus desdobramentos. 

Dois pontos dos pilares da Teologia da Libertação organizados no Vaticano II e mais 

efetivados na Conferência de Medellín em 1968, são percebidos pelo sociólogo Michel Lowy 

(2000): a libertação humana como antecipação da Salvação e a preferência pelos pobres. A 

modificação é pensada por níveis teológicos, sendo a ideia de busca da promoção humana 

pautada na perspectiva de que a salvação precisa acontecer na vida terrena. Dessa forma, os 

responsáveis pela divulgação da doutrina católica, em parceria com a sociedade, passam a ser 

entendidos como responsáveis pela promoção de toda a humanidade. Para tanto, o movimento 

de ressignificação das interpretações dos comportamentos sociais estaria entrelaçado com uma 

                                                           
46 É fortuito ressaltar que outras religiões se propuseram a fazer trabalho de base, entretanto, a organização que me 

interessa no momento é católica: a Pastoral da Mulher Marginalizada.  
47 Leonardo Boff nasceu em Concórdia (SC) no dia 14 de dezembro de 1938. É um teólogo, com doutorado pela 

Universidade de Munique, escritor e professor universitário brasileiro, considerado um dos expoentes e 

precursores da Teologia da Libertação no Brasil e conhecido internacionalmente pela sua luta em defesa dos 

direitos dos pobres e excluídos. Foi membro da Ordem dos Frades Menores (franciscanos) e, atualmente, apesar 

de ter seu trabalho voltado para a ecologia, é professor emérito de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Fonte: https://leonardoboff.wordpress.com/sobre-o-autor/. Acesso em: 29 out. 2016.  

https://leonardoboff.wordpress.com/sobre-o-autor/
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proposta de modelo ideal de vida terrena, tendo o fator socioeconômico como motivo pelo qual 

determinados comportamentos acontecem e meio pelo qual eles deixariam de acontecer.  

Dentro dessa perspectiva religiosa, Sader (1988) visualiza nas novas organizações da 

Igreja Católica, assim como nos movimentos sociais da década de 1970, uma tríplice mudança 

no que diz respeito a um novo sujeito, lugares políticos novos e uma prática nova. O indivíduo 

social, percebido como instrumento de revolução social, foi compreendido como plural, não 

apenas porque a Igreja fomenta é fomentada pelos membros da base, mas também porque o 

indivíduo, assim como para a esquerda marxista, é compreendido como sujeito de sua própria 

libertação, ainda que coletivamente. A matriz discursiva da Teologia da Libertação, estaria 

ainda, segundo Sader (1988), ligada à visualização do cotidiano, enraizada na cultura popular, 

visualizando, portanto, não apenas a politização dos problemas do cotidiano, mas politizando 

os próprios lugares inseridos neste conceito.  

A emergência dessa corrente de pensamento, capaz de fomentar a mobilização da base 

da Igreja Católica e formar organizações cujas raízes são a própria orientação para a intervenção 

social na vida terrena se origina, segundo Sader (1988) também em uma crise, por exemplo, na 

perda de influência da Igreja em relação ao povo. Segundo a historiadora Laci Alves (2008), 

buscando tornar-se hegemônica na América Latina, a Igreja Católica percebeu essa necessidade 

de ultrapassar sua maneira de atuar, percepção foi ocasionada pelo 

  

Agravamento de condições de vida da maioria da população e da irrupção dos pobres 

no continente latino-americano; da vitória da Revolução Cubana (1959); do avanço 

das idéias socialistas na América Latina; da escassez de padres e da expansão de 

religiões protestantes e de seitas espíritas. (ALVES, 2008, p. 190). 

 

Esta nova organização permitiu a formação de pastorais sociais, inicialmente ligadas 

à questão da terra (CPT – Comissão Pastoral da Terra) como resposta a questão indígena no 

país. O diferencial, como dito, encontra-se na comunidade religiosa como a grande agente, neste 

sentido, Frei Betto48 (apud ALVES, 2008, p. 35) percebe a diferença dessa organização: 

Nas capelas, os padres propunham as atividades de acordo com as orientações da 

diocese; nas comunidades de base eram seus participantes, juntamente com as freiras 

e os líderes leigos que, “motivados pelo Evangelho e pelas suas necessidades, criavam 

instrumentos de luta a partir da inserção no movimento popular”. A partir das 

comunidades, foram sendo organizados vários grupos, clubes de mães, pastorais, 

movimentos, associações de bairros etc. 

 

 

                                                           
48 Religioso dominicano brasileiro, Frei Betto é adepto da Teologia da Libertação e militante de movimentos 

pastorais e sociais. Depois de preso, durante a Ditadura Militar, Frei Betto dedicou-se a construção de CEBs e 

pastorais no Espírito Santo e, posteriormente, em São Paulo.  
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Os membros da Pastoral, agentes, como são denominados, eram e são formados na 

comunidade cristã, organizados por uma frente de atuação e, por vezes, atuavam, e atuam, em 

mais de uma pastoral. A formação independia de conhecimentos sobre a questão em debate, 

surgia e surge no próprio seio da comunidade cristã, do interesse e da percepção de seus 

membros, orientados pela disponibilidade ou disposição de um padre e bispo da paróquia. 

Inicialmente, operavam nas chamadas zonas de prostituição, procurando minimizar o estigma 

da prostituição dentro da própria comunidade e promovendo as mulheres que ali estavam. Esse 

trabalho inicial foi se deslocando para uma perspectiva de garantia de direitos ao longo do 

tempo, mudança proporcionada pela experiência dos/as agentes Pastorais, para além da Igreja.  

Dessa forma, o fato de, mesmo que sob coordenação de um membro relevante na 

hierarquia da Igreja, esta Pastoral ter sido (e ainda o é) mobilizada, organizada e difundida pela 

própria comunidade e, em sua maioria mulheres (assim como no presente), estabelece conexão 

necessária com a nova forma de ser Igreja que a América Latina, e nela o Brasil, experimentava 

na segunda metade do século XX. 

Além da novidade dos novos sujeitos, a PMM inseriu-se nesse inovador modelo de ser 

Igreja também pela temática. Apesar de questão antiga, como já mencionado no texto, a 

perspectiva de resgate de mulheres em condição de prostituição está orientada também por uma 

nova percepção da realidade. Esta compreende o fator socioeconômico como organizador das 

relações de trabalho e da adesão a profissões e/ou ocupações disponíveis, ou seja, as condições 

econômicas como causa principal da existência da prostituição constituem discurso 

extremamente recente, bem como, a partir de tal constatação, a percepção de necessidade de 

salvar as mulheres da situação em que se encontram.  

A temática, sua teorização e a opção da PMM de ação em campo reflete o método 

proposto pelos teóricos da Teologia da Libertação. A visualização da prostituição como uma 

problemática que afeta as mulheres pobres resulta do confronto da percepção da atividade no 

cotidiano brasileiro, com o julgamento da análise das causas que resultariam na oferta e na 

procura da venda do sexo feminino. A referência a categorias e conceitos socioeconômicos 

propostos pela esquerda é, neste sentido, a apropriação e a entrada dos/as novos/as membros 

Pastorais em um jogo de produção de verdade sobre prostituição, pautado em matrizes 

discursivas, mas que com o tempo e acontecimentos exteriores à própria Pastoral e a Igreja, 

reformulou-se para permanecer no jogo. 

A nova maneira de ser Igreja resultou na divulgação e apropriação de determinado 

léxico por parte da Igreja Católica brasileira. É possível identificar nos discursos dos encontros 

do Clero brasileiro conceitos e concepções como “justiça social” e libertação coletiva, já citada. 
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Em esfera continental, Sader (1988) identifica no relatório da II Conferência Geral do 

Episcopado latino-americano conteúdos pautando temáticas como “opressão”, 

“desenvolvimento verdadeiro” e “condições mais humanas”, além da ideia de miséria como 

“fato coletivo”. A maioria dessas noções/categorias/concepções, que aparecem no discurso 

eclesiástico brasileiro no momento de propagação da Teologia da Libertação, compõem a 

construção do discurso sobre prostituição como um pecado coletivo e da Igreja como serva dos 

pobres enunciados pela PMM.  

A referência à matriz discursiva religiosa nasce no primeiro encontro, repetindo-se 

posteriormente. Além das discussões já analisadas do primeiro encontro, algumas outras 

referências podem ser encontradas no relatório do 2º Encontro Nacional, constando um texto 

assinado por Maria do Carmo, descritivo dos sistemas de lide da prostituição emergentes no 

século XIX. O fracasso do sistema regulamentarista é explicado, entre outras coisas, pelo fato 

deste colocar, no contexto em questão, apenas o lucro de patrões e proprietários. Alguns dos 

argumentos condenam o sistema, baseados na crítica ao lucro como motivo primeiro da 

regulamentação da atividade. Também no texto, a agente da Pastoral explica algumas das 

causas da prostituição, citando os salários miseráveis para mulheres e a redução da pessoa 

humana à mercadoria.  

Como consta na documentação presente na pasta do 5º Encontro Nacional, realizado 

em julho de 1982, os/as agentes retomaram a questão de Puebla e introduziram a abordagem da 

percepção da realidade através de conceitos e categorias presentes na Teologia da Libertação. 

Compõe o relatório a palavra “pobre” em diversos momentos. Fala-se em discriminação do 

pobre, mas se enfatiza que a mulher pobre é duplamente oprimida e marginalizada; se é mulher 

pobre e preta, triplamente; e se é mulher pobre, preta e prostituta, “infinitamente”. 

Embasados/as nessa constatação de classe e raça como precursores da marginalização social, 

em plenária, em um momento de apreciação do encontro anterior, afirmou-se que o encontro se 

tornou importante passo nesta sistematização da PMM, instituição surgida de um confronto da 

realidade socioeconômica – por excelência opressora –, com a dignidade e direitos humanos de 

uma categoria social sofrida e marginalizada. Sendo assim, chamaram atenção para a matriz 

religiosa em questão, ao constar a voz profética – a Pastoral –, a gritar “injustiça” nas “zonas”, 

concluindo ainda no relatório que “a prostituta marginalizada é vítima da nossa sociedade 

egoísta, gananciosa, desumana, machista”.  

No 6º Encontro Nacional, realizado em 1984, cujo assessor do evento foi o próprio 

Leonardo Boff, estabeleceu-se a pedagogia do trabalho da Pastoral, baseado na Teologia da 

Libertação, como consta na pasta referente ao evento. Boff afirmou como a PMM estava dentro 
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da opção preferencial pelos pobres, organizada em Puebla, em 1979. Também como referência 

direta a Puebla e a Teologia da de Libertação, de acordo com os documentos referentes ao 7º 

Encontro Nacional, realizado em 1987, a plenária enumerou questões que vinham contribuindo 

para o aumento da prostituição, e alguns atores econômicos continuaram se sobressaindo sobre 

qualquer outra perspectiva, como: capitalismo, salários baixos, desemprego, êxodo rural, 

grandes projetos, estrutura fundiária, planos cruzados, exploração das domésticas e moradia. 

Conceitos e categorias bem elaboradas, que demonstram familiaridade de domínio de conteúdo. 

Também nesse mesmo relatório, aparecem pedidos direcionados à CNBB, dentre estes destaca-

se o pedido para que a mulher em situação de prostituta não seja mais considerada pecadora, 

mas como vítima de uma estrutura social e econômica injusta.  

Outra questão importante, considerando que tal palavra desponta também nos 

documentos da PMM, é a perspectiva de uma passagem da caridade para a libertação. No 

relatório do 3º Encontro Estadual Leste-Sul, realizado em 1983, descreve-se a PMM como um 

movimento popular na luta da libertação do povo de Deus. Em outro momento, um padre falou 

sobre moral na Igreja, solicitando uma moral libertadora. O religioso explicou que esta 

derrubaria o grande pecado social de impedir a igualdade dos seres. Ainda, na fala do padre, 

houve a comparação de um operário com uma prostituta, sendo que esta última sofreria uma 

dupla exploração e violência de personalidade. Afirmou ainda que a prostituição é a própria 

negação do princípio de liberdade, igualdade e opção do ser humano ter escolhas.  

No ano seguinte, no já citado 6º Encontro Nacional, sistematizou-se o que a Pastoral 

da Mulher Marginalizada desejava, a “libertação integral nossa e das prostitutas”. Esta seria 

uma libertação do pecado social e estrutural, de uma estrutura socioeconômica, política e 

cultural, asseverando a condição de que as mulheres devem ser sujeitas de sua própria 

libertação. O termo libertação ainda foi empregado de forma mais evidente e enfática pela 

Pastoral quando lançado o livro do Pe. Teodoro Rohner49, em 1988. Este religioso e militante 

é considerado um dos responsáveis, de acordo com a narrativa da organização, pelas produções 

teóricas sobre prostituição nas primeiras décadas de existência da organização 

(SKACKAUSKAS, 2014).  

Tal discussão apresenta-se no livreto altamente progressista intitulado “Atendimento 

Pastoral às Prostitutas”, publicado pela Edições Paulinas. Com o prefácio escrito por Dom 

Fragoso, em 1987, o livreto é uma mistura de opiniões e experiências pessoais do Pe. Rohner, 

que conheceu o trabalho da Igreja em relação à prostituição no Brasil e, quando padre no país, 

                                                           
49 ROHNER, Teodoro. Atendimento pastoral às prostitutas. Edições Paulinas: São Paulo, 1988.  
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tornou-se membro do movimento. Na obra, o autor refere-se a PMM como “Pastoral da 

Libertação da Mulher (PLM)”, por esse nome ter sido o mais votado em plenária durante algum 

evento, apesar de nunca aplicado. O padre e agente Pastoral afirma que o objetivo da então 

PLM não seria tirar a mulher do ambiente da prostituição, mas iniciar um processo de 

crescimento individual e comunitário, sendo seu objetivo, a longo prazo, a libertação da mulher.  

Toda essa organicidade visualizada nos relatórios dos Encontros Nacionais e a 

possibilidade de estar também na sociedade foi possível quando essa forma de ser Igreja se 

estendeu para outras Igrejas do Brasil. O modelo explicado por Sader (1988) e Lowy (2000), 

coloca, portanto, a PMM como resultado e construção das pastorais sociais do Brasil das 

décadas de 1970 e 1980. No entanto, apesar de reconhecer e se inserir nas aspirações e nas lutas 

para libertação da humanidade, Sader afirma que a perspectiva do verdadeiro humano é uma 

perspectiva de normatização. De forma que, a Igreja continuou com seu combate moral, 

deixando a família justamente onde ela sempre esteve. Por este motivo, existe um paradoxo de 

opiniões que se inserem na Igreja brasileira como um todo: esta e o ocidente em geral precisam 

responder às questões colocadas desde o século XIX pelo movimento feminista, ainda assim, 

os documentos produzidos pela CNBB na década de 1960 não parecem estar em consonância 

com essa assimilação. Considerando a ligação entre Igreja Católica brasileira e CNBB e 

posteriormente entre CNBB e PMM, é importante analisar como a Conferência se posiciona 

em relação ao conteúdo, bem como em que medida tal posição limita ou legitima a existência 

e propagação do discurso Pastoral.  

 

1.2.1.1 O posicionamento dúbio da Igreja Católica brasileira: CNBB e PMM 

 

Em 1962, a CNBB lançou o Plano de Emergência cuja finalidade era modificar e 

sistematizar a Igreja. A orientação para fazer o plano partiu do Papa João XXIII, norteada pela 

preocupação desta liderança com a ação pastoral da Igreja no mundo. Posteriormente, orientada 

pelo Concílio Vaticano II, lançou o Plano de Pastoral de Conjunto, elaborado em Roma em 

1966, com duração até 1970, tendo sua renovação de 1970 a 1974. A proposta desse Plano era 

que a Igreja no Brasil se ajustasse ao Vaticano II. Apesar da necessidade de mensurar a 

dimensão dos membros da Teologia da Libertação, neste Plano existem alguns conceitos 

fundamentais para a compreensão da nova proposta de ser Igreja em formação na segunda 

metade do século XX.  
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O Plano dividia-se em seis linhas, tendo este formato até 1995 – ainda assim, o 

documento serve de referência para os membros do Clero no presente. As linhas eram: Unidade 

visível da Igreja Católica; Ação Missionária; Ação Catequética, aprofundamento doutrinal, 

reflexão teológica; Ação Litúrgica; Ação Ecumênica; e Ação da Igreja no Mundo. As diretrizes, 

os objetivos e as tarefas da renovação da Igreja segundo essas seis linhas, estavam, de acordo 

com o próprio texto, baseadas em dois grupos de reflexão: 1- o exercício das questões postas 

no Vaticano II; e 2- a tomada de consciência da situação brasileira e da Igreja em exercício 

nesta situação. 

Algumas proposições presentes no Plano reafirmam o discurso da Teologia da 

Libertação e outras se afastam dele. Determinadas questões de afirmação remontam à exaltação 

e à preocupação com o conhecimento e vivência dos leigos e a apreensão com a realidade da 

sociedade brasileira. As questões que se afastam são principalmente relacionadas a perspectiva 

de uma hierarquia sistematizada da Igreja e a exaltação do patriarcalismo como estrutura em 

que a Igreja é assimilada mais profunda e facilmente pela sociedade. No que tange à temática 

prostituição, nenhuma referência foi feita. No entanto, no Plano de 1975-1978 a Pastoral da 

Mulher Marginalizada apareceu como preocupação da CNBB, depois da realização do primeiro 

encontro nacional dessa pastoral em 1974. 

No ano seguinte, data também da realização do 2º Encontro Nacional, em 1976, a 

CNBB publicou, através da Edições Paulinas, um livro intitulado “Prostituição: desafio à 

sociedade e à Igreja” de autoria da Comissão Episcopal de Pastoral. No livro há uma explicação 

sobre a prostituição, uma apresentação referente à “Pastoral da Mulher Só e Desamparada”, 

além de um texto escrito por Maria do Carmo e legislações internacionais e nacionais relativas 

à prostituição e ao tráfico de pessoas. O texto também está nos arquivos referentes ao 1º 

Encontro Nacional da Pastoral, indicando que pode ter sido apresentado no evento, já citado 

neste capítulo. 

No livro a CNBB explica que, segundo as proposições do Vaticano II, a Igreja deveria 

olhar para os mais carentes, tais como as prostitutas, por serem vítimas de uma estrutura de 

dominação econômica. Para além da questão econômica, também define outras causas da 

prostituição, quais sejam: “injustiça social; o ‘machismo’; a dupla moral; a miséria; a falta de 

instrução; a ausência de família; a carência afetiva; os tabus e os preconceitos; a inobservância 

dos artigos do Código Penal” (CNBB, 1976, p. 20).  

Além de chamar de machistas os homens favoráveis à regulamentação da prostituição 

e, que para argumentar, utilizavam o ditado a “prostituição é a coisa mais antiga do mundo”, 

duas outras questões aparecem no livro. Primeiro, e não necessariamente em contraponto às 
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causas definidas no parágrafo acima, a CNBB fazia relação direta, tal qual os abolicionistas do 

início do século, entre prostituição e imoralidade, ao afirmar que a prostituição “não protege a 

família, antes, leva à corrupção dos costumes, à promiscuidade, à infidelidade e à escravidão 

da mulher” (CNBB, 1976, p. 8).  

A outra questão diz respeito aos sistemas que lidam com a prostituição. O texto de 

Maria do Carmo, presente no livro e também na pasta do 2º Encontro Nacional, inicia-se com 

a explicação do sistema abolicionista, um posicionamento de uma menor parte da Igreja 

Católica até meados do século XX, mesmo com o parecer não oficial escrito pelo cardeal 

Rampolla já citado, aprovado por Leão XIII. O clérigo explicava que a principal causa da 

prostituição atrelava-se ao fato de a mulher não ser respeitada como deveria e nos salários 

baixos para o gênero. Como mal necessário, esperava-se que a prostituição fosse controlada. 

Maria do Carmo descreve em seu texto como a regulamentação da prostituição dava 

aos homens caráter de legítimo direito oficializado pelo Estado, mas que logo se mostrou 

doentio, quando, além das arbitrariedades que as prostitutas sofriam, a polícia de costumes 

entrou em cumplicidade com as atividades em torno da prostituição, como tráfico de mulheres 

e de drogas. O texto conta ainda com argumentações dos motivos pelos quais o 

regulamentarismo fracassou, e dois deles permanecem na atualidade: a degradação e o 

obstáculo de reinserção social por causa do registo; e o fato do comércio expandir-se quando 

una atividade “imoral” é legalizada, já que os clientes não precisam enfrentar interdições.  

Outro sistema descrito por Maria do Carmo é o Proibicionismo. Sem grandes 

condenações, tal como a respeito do regulamentarismo, a autora afirma que o fracasso deste 

sistema ocorre pela falta de ações capazes de diminuir as questões socioeconômicas, sendo por 

isso que o Proibicionismo apresenta grandes resultados nos países onde o nível de vida é alto e 

em regimes totalitários, como no comunismo. Neste caso, entende que o proxenetismo e a 

prostituição são decorrência do sistema capitalista. Conclui ainda, que o Proibicionismo obtém 

êxito onde as causas profundas da prostituição encontram-se superadas.  

Dessa forma, através da descrição do sistema regulamentarista e proibicionista e, 

necessariamente, do desprezo descrito a ambos, a Pastoral da Mulher Marginalizada e a Igreja 

Católica brasileira, através da CNBB, afirmaram-se oficialmente abolicionistas em 1976, 

exaltando a história de Josephine Butler e sua religiosidade. Posteriormente, com as 

ressignificações propostas pelas várias vertentes do movimento feminista, foi possível uma 

argumentação que foge da questão moral e se adequa mais a questão dos direitos humanos, das 

proposições socialistas/comunistas, próxima de um feminismo abolicionista.  
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Paradoxalmente, em 1987, no entanto, quando a PMM passou a ser considerada uma 

pastoral social da Igreja Católica nas diretrizes para as pastorais daquele ano, a palavra 

prostituição apareceu num documento de diretrizes da alta hierarquia da Igreja Católica 

brasileira. Discursava-se, então, sobre agir no cotidiano para combater o profano, a concepção 

vigente de que a prostituição era uma atividade amoral e precisava ser combatida, por isso 

relacionada ao homicídio. Dessa forma, a problematização de que a prostituição resulta de um 

sistema socioeconômico inexiste neste documento, assim como difere veementemente das 

proposições da PMM, vide:  

 

O culto que Deus nos pede expresso na oração e na liturgia prolonga-se na vida 

cotidiana através do esforço que se faz para converter tudo em oferenda e oblação. 

Como membros de um povo já santificado pelo batismo, somos chamados, nós 

cristãos, a manifestar esta santidade. “Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é 

perfeito” (Mt 5, 48). Esta santidade exige o cultivo tanto das virtudes sociais como da 

moral pessoal. Tudo o que atenta contra a dignidade do corpo humano que é chamado 

a ser templo de Deus implica a profanação e sacrilégio e entristece o Espírito. Vale 

isto para o homicídio e a tortura, mas também para a prostituição, para a pornografia, 

o adultério, o aborto e qualquer abuso sexual. (CNBB, 1987, p. 5). 

 

Apesar da inexistência de perspectiva trabalhista na PMM e na CNBB, o parágrafo 

acima demonstra uma falta de ordenação em relação à essas duas organizações, cujo discurso 

sobre a prostituição escolhe as palavras e tenta se ausentar das referências condenatórias e 

moralmente definidoras do papel social da mulher, cuidado presente também no livro produzido 

pela CNBB, ao definir que a prática também seria causada pela dupla moral e pelo machismo. 

Essa existência mútua de perspectivas demonstra a dificuldade de a Igreja lidar com a temática 

e também configura a PMM como progressista no que diz respeito ao seu discurso sobre a 

realidade brasileira. Dito isso, se a perspectiva de prostituição como questão econômica já 

estava presente na Pastoral em sua proveniência, em 1988, quando o livro escrito pelo Pe. 

Teodoro Rohner foi publicado, esse pensamento estava muito mais estruturado, de forma que a 

relação entre prostituição e pecado tornou-se profundamente criticada.  

No livro, Pe. Rohner contextualiza as visões sobre prostituição presentes na Igreja 

brasileira naquele momento, denominadas “tradicional” e “nova visão”. A primeira, milenar, 

via as prostitutas como pecadoras – viciadas em sexo -, sendo o desafio da Igreja combater a 

prostituição e ajudar as prostitutas, para tanto, atuaria na conversão da prostituta e na 

preservação das outras mulheres. Segundo o padre, o que ajudou na separação e construção de 

uma nova visão foi a própria existência da PMM, a opção da Igreja pelos pobres, a sociologia 

e o feminismo. A nova visão, da qual o próprio escritor do texto dizia não fazer parte 

anteriormente, entendia como causas da prostituição questões exteriores às mulheres, de cunho 
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socioeconômico, cultural e afetivo e, dessa forma, a perspectiva de culpabilizar a prostituta era 

inviável. O problema foi transferido para toda a sociedade, as mulheres em situação de 

prostituição transformaram-se em vítimas dessa sociedade de exploração e a prostituição passou 

a ser dimensionada como comércio.  

Ainda, na obra, Pe. Rohner expressa uma preocupação pelos motivos de a CNBB se 

mobilizar para publicar em livro o texto escrito por Maria do Carmo e os documentos que 

fundamentavam a adesão do Brasil como país abolicionista. O autor chama de perigo a 

possibilidade de a Igreja dizer “nós temos a PLM e com isto já demos a nossa parcela de 

colaboração no combate à prostituição”50. Essa preocupação e a institucionalização da PMM 

revelam que a Pastoral tinha característica de base, de leigos e de um grande número de 

membros, suficientes para que a Igreja quisesse se apropriar e controlar esse feito. 

Com as ferramentas desenvolvidas por Michel Foucault, até o momento foi 

demonstrado historicamente algumas das condições de emergência do discurso abolicionista 

produzido pela Pastoral da Mulher Marginalizada através da referência a conceitos, objetos e 

seus enunciados. Por meio deles, compreendo a historicidade do discurso “tradicional” da Igreja 

em relação à prostituição e a sua ligação com a Teologia da Libertação. A análise desta última 

ligação é fundamental para a compreensão de uma organização que retira de um marginalizado 

a perspectiva de pecador por opção e insere sobre ele a questão da condição econômico-social, 

que olha para o cotidiano e interfere nele a partir da fundamentação de libertação, antes do 

“juízo final”. No entanto, resta explorar a relação entre o discurso Pastoral e o discurso 

feminista, qual a ligação entre eles e de que forma o segundo influencia na construção do 

discurso abolicionista da PMM. 

1.2.2 Um abolicionismo cristão e feminista? Elementos de condições de possibilidade e de 

institucionalização do discurso pastoral 

 

O relatório do 1º Encontro Nacional não destaca referência direta ao feminismo, no 

entanto, gradativamente, categorias, conceitos e explicação de aspectos da realidade propostos 

pelos discursos do movimento começaram a aparecer. A introdução desses enunciados e a 

referência ao movimento feminista não modificou os fundamentos definidos no primeiro 

encontro, mas acrescentou outras interpretações às causas e consequências da prostituição. Dito 

isso, é necessário compreender a construção desses dois discursos nacionalmente, considerando 

que tal movimento no Brasil e no ocidente de um modo geral, fizeram com que a Igreja Católica 

                                                           
50 ROHNER, Teodoro. Atendimento pastoral às prostitutas. Edições Paulinas: São Paulo, 1988, p. 23. 
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se pronunciasse, disputando espaço, negando ou apropriando elementos do discurso feminista 

emergente. 

Em meados do século XX, nos Estados Unidos e na França, as produções acadêmicas 

ganharam fôlego, ao ponto de denúncias de uma sociedade machista e do lugar social da mulher 

serem uma constante. Tais concepções e o questionamento intenso da condição feminina 

concentrarem-se nos debates da década de 1960. Dois fatores mobilizadores de mulheres se 

destacaram nesse contexto: a leitura e a discussão dos livros de Simone de Beauvoir e de Beth 

Friedman – “A Mística Feminina” (1963) e a queima dos sutiãs em 196851. Neste momento, 

destacava-se a filósofa francesa Simone de Beauvoir, percursora de uma das mais significativas 

contribuições ao feminismo, por questionar as formulações naturalizadas entre os gêneros. Ao 

se deparar com o fenômeno da prostituição, Beauvoir afirmou que, “a prostituta não tem direitos 

de uma pessoa, nela se resumem, ao mesmo tempo, todas as figuras da escravidão feminina” 

(apud SWAIN, 2000, p. 25). 

 

A mulher oprimida sexualmente e economicamente, submetida ao arbítrio da polícia, 

a uma humilhante vigilância médica, aos caprichos dos clientes, destinada aos 

micróbios e as doenças, é realmente submetida ao nível de uma coisa.  

 

Apesar do contexto exterior, enquanto o debate em países como a França e os Estados 

Unidos mobilizava, já na década de 1960, mulheres para auto-organização, o Brasil era 

dizimado pela Ditadura Militar. Entretanto, Pinto (2003) argumenta que, nos moldes desses 

dois países, o feminismo se desenvolveu enquanto “segunda onda” na década de 1970, fruto de 

um encontro de mulheres de camadas médias e da periferia, diferente dos países exteriores. 

Nesta mesma perspectiva, Aline Tavares (2015) considera que o feminismo, enquanto 

movimento social, ajudou a consolidar a luta do movimento de mulheres e foi, ao mesmo tempo, 

transformado por esse movimento.  

É importante destacar que a temática prostituição não era pauta específica dos coletivos 

feministas brasileiros no início da chamada segunda onda. A antropóloga Piscitelli (2012), ao 

entrevistar militantes feministas da década de 1960-1970, afirma que a questão da prostituição 

começava a ser vista como liberdade sexual, mobilizando uma espécie de identidade em relação 

às prostitutas. Tal perspectiva surgiu na crítica que um dos textos da PMM, presente na pasta 

                                                           
51 Conhecido como “Bra-Burning”, “A queima de sutiãs” em português, foi uma manifestação social ocorrida em 

Atlantic City, em 1968, com a participação de aproximadamente 400 mulheres, membros do WLM (Women’s 

Liberation Movement). O protesto foi fomentado pelo concurso de Miss América. A crítica versava sobre a 

construção de um padrão de beleza, por isso, as mulheres colocaram apetrechos considerados feminismo no chão, 

portanto, na verdade, a queima nunca aconteceu, a metáfora é utilizada para registrar a atitude incendiária.  

Fonte: http://www.jofreeman.com/photos/MissAm1969.html. Acesso em: 10 out. 2016.  

http://www.jofreeman.com/photos/MissAm1969.html
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do 4º Encontro Nacional, fazia às feministas, ao questionar como poderiam conceber que as 

mulheres deveriam ter liberdade em relação a seus corpos, quando a maioria das prostitutas não 

dispunham de qualquer opção. Em contrapartida, um grupo menor (equiparado às anarquistas 

no início do século XX) de mulheres, autoidentificadas como feministas socialistas, presentes 

não apenas na academia como também nos movimentos sociais, divulgavam o abolicionismo 

como corrente.  

Ainda que não existam registros de grupos no Brasil de debate sobre a luta específica 

contra a prostituição, a circulação de ideias das feministas marxistas/socialistas e de obras como 

a de Simone de Beauvoir foram relevantes na análise da formação da perspectiva abolicionista 

na Pastoral da Mulher Marginalizada como movimento intrínseco à Igreja Católica. Desde a 

década de 1960, as feministas ocidentais marxistas estavam construindo a “teoria da opressão”, 

cujo texto era resultado da compreensão da família como instituição em que a divisão social do 

trabalho envolve também divisão sexual entre funções femininas e masculinas (MORAES, 

2000). Marlene Rodrigues (2010) entende que já na segunda onda, a manifestação de que o 

casamento teria a mesma relação de análise que a prostituição, estava maior e melhor 

compreendida. A prostituição passou a ser discutida no âmbito do papel da sexualidade e a 

opressão feminina.  

Neste sentido, apesar desse segundo movimento com pauta e ação específica se 

concentrar fortemente na década de 1970, as condições de emergência da PMM abarcam a 

circulação de ideias e a denúncia da relação entre capitalismo, patriarcado e prostituição. 

Referências responsáveis tanto pela possibilidade de uma perspectiva abolicionista quanto pela 

familiaridade com conceitos e argumentações feminista encontradas no discurso da PMM. 

Dessa forma, torna-se possível identificar tanto enunciados que remetem a contestações da 

esfera feminista, como também soluções para a abolição da prostituição que perpassam pelas 

denúncias feministas gradativamente feitas desde o século XIX, perceptíveis também 

gradativamente nos documentos Pastorais. 

Muitos aspectos de apropriação, reformulação e combate ao movimento podem ser 

encontrados nos documentos da PMM. A primeira menção a conteúdos feministas apresenta-

se na pasta referente ao 2º Encontro Nacional, realizado no ano de 1976. Após a enumeração 

de várias questões socioeconômicas, causadoras ou agravantes da prostituição, afirmou-se suas 

grandes presenças nas explicações do fenômeno, mas que as causas culturais estariam no 

fundamento da prática, dentre elas o machismo. Segundo o texto, essa construção cultural, mais 

tarde chamada de estrutura, estaria inculcado na mente de homens e mulheres. Sugeriu-se, 

então, a revisão das relações entre homens e mulheres. 
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Posteriormente, no 3º Encontro Nacional, realizado no ano de 1978, segundo consta no 

relatório, ocorreu o estudo e a relatoria de 49 questões que versavam sobre o conteúdo 

prostituição, dentre elas o machismo foi descrito criticamente como o direito do homem sobre 

a mulher, onde se exerce poderes de vários níveis, como socioeconômico e afetivo. Afirmou-

se também que o machismo é a permissividade do homem, construindo razões aos seus instintos 

sexuais, que o permitiriam reduzir a mulher a um objeto de “cama e mesa”.  

Além da acusação contra o machismo, o texto denunciava também aspectos da doutrina 

da Igreja Católica que contribuíram para o padrão cultural da “puta”, marcando profundamente 

a realidade: a moral tradicional, o culto exagerado à virgindade e o celibato eclesiástico. A 

discussão desenvolveu-se a partir dos dois primeiros aspectos: no que diz respeito à moral 

tradicional, o texto enfatiza que, pelo fato de a Igreja ter transformado o pior pecado no sexo, a 

prostituta tornou-se a maior pecadora, sendo condenada, portanto, a viver na marginalização. 

Afirma ainda que o machismo divide as mulheres para melhor usufruir delas; no caso do culto 

à virgindade, transformando a pureza sexual em santidade, esta seria prova da ausência do 

pecado.  

No Relatório do 3º Encontro Estadual Leste-Sul, realizado em São Paulo, em setembro 

de 1983, cujo tema era “Realidade Brasileira – Situação socioeconômica e política”, constava 

um parêntese explicando que também seria analisado no encontro a questão da situação da 

mulher. No entanto, no relato apenas um momento em plenária discutiu-se se era o fator 

econômico que determinaria fatalmente a causa da prostituição. Algumas respostas continham 

os seguintes conteúdos: “não apenas o econômico, mas também a moral da Igreja e a família 

moralista”; “carência afetiva e objetificação da mulher”; “o reforço também se dá pelas próprias 

mulheres que se preocupam com a aparência e criam seus filhos segundo esses falsos valores”. 

Ainda na pasta referente ao 3º Encontro, encontra-se um texto relacionado às violências 

de ordens políticas, sociais e econômicas sofridas pelas mulheres. As críticas versam sobre o 

fato das decisões políticas estarem nas mãos dos homens, além da ausência de espaço no âmbito 

do político, uma vez que a educação feminina é orientada para a maternidade, para a servidão 

ao marido, sendo reprimida sexualmente, sem oportunidade de conhecer o próprio corpo, não 

tendo direito ao prazer, ao controle de natalidade ou a se assumir/realizar enquanto mulher. O 

texto termina com a afirmação de que a transformação da situação da mulher integra uma luta 

maior pela transformação de toda a sociedade. 

Já no Relatório do 7º Encontro Nacional, realizado em agosto de 1987, constam algumas 

sugestões direcionadas aos agentes, como “romper com o machismo em sua estrutura”, 

“valorizar a mulher como ser pensante e passível de decisão”, aprofundar o “jeito de Jesus” 
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com as mulheres, fundamentalmente com as mulheres em situação de prostituição, para que 

estas tenham um “relacionamento humano, justo e igual”. E como encaminhamento pede-se 

que os agentes continuem insistindo em uma Campanha da Fraternidade com a temática 

referente à Mulher. Também, em um Grupo de Trabalho, cujo objetivo era responder sobre o 

que aumenta e o que diminui a prostituição, há uma síntese sobre fatores culturais, sendo estes: 

o machismo; o mito da virgindade; a perspectiva de que algumas mulheres são puras e outras 

não; a dissolução dos costumes; a inversão e a confusão de valores; o consumismo; o 

analfabetismo; o apelo sexual nos meios de comunicação; a pornografia e o erotismo; e o 

preconceito e o racismo.  

Em outro momento, precisamente no ano de 1988, a temática da virgindade retornou ao 

debate pela PMM, desta vez proporcionada pela discussão de Pe. Rohner em seu livro, já citado. 

O livro, composto por vários elementos, remete ao feminismo. O primeiro deles é precisamente 

o atestado de que o feminismo foi um dos movimentos propositores de ideias responsáveis pela 

modificação da percepção de parte da Igreja no que se refere a prostituição, inicialmente 

entendida como pecado e depois como comércio que vitima as mulheres. Lê-se no relatório a 

seguinte sentença: 

 

Constatamos simplesmente que o feminismo em geral nos tornou conscientes da 

“onipresença” do machismo na vida familiar e social e dos diferentes aspectos da 

discriminação da mulher. A prostituição é em parte consequência das diversas formas 

dessa discriminação. O machismo e a dupla moral na educação, antigamente 

considerados como preventivos da prostituição, se manifestam agora como seus 

incentivos.52  

 

Durante todo o livreto diversos elementos que remetem às questões construídas ao 

longo das primeiras décadas e também proposições feministas aparecem. Repetindo discussões 

dos primeiros encontros, encontramos no livro a concepção geral de que toda a sociedade é 

responsável pela existência da prostituição, de forma que a própria mulher deve ser agente de 

sua libertação. Solicita-se, portanto, a sua auto-organização e, relacionado a isso, o padre 

Rohner afirma que a intenção da Pastoral não é retirar as mulheres do ambiente da prostituição, 

mas atuar “para” e “com” sua libertação. Especificamente sobre divagações feministas, cita-se 

o machismo como uma das causas da prostituição e a partir dessa questão, a prostituição é vista 

como “coisificação” da mulher, automaticamente os homens são compreendidos como 

privilegiados e exploradores das mulheres. Como sugestões das constatações, padre Rohner 

afirma a necessidade de acabar com os privilégios masculinos e argumenta a necessidade de 

                                                           
52 ROHNER, Teodoro. Atendimento pastoral às prostitutas. Edições Paulinas: São Paulo, 1988, p. 11. 
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educação sexual para “expurgar ingredientes machistas da sexualidade”. Por fim, o padre 

reafirma que o valor de uma mulher não pode estar na virgindade, já que o do homem não está.  

Desde o 1º Encontro, em 1974, as discussões da PMM versam sobre a necessidade de 

fortalecer a luta desta Pastoral com outros movimentos de mulheres. Essa perspectiva 

demonstra uma luta que se pretende não isolada, com pretensão de mobilização de uma pauta 

maior, abrangendo direitos não apenas de mulheres prostitutas, mas das mulheres como um 

todo. Diferente da pauta ainda limitada da 1º vertente feminista brasileira, descrita por Pinto 

(2003) anteriormente, não se trata apenas de direitos políticos, mas da emancipação integral da 

mulher, como lembram os escritos do encontro de 1976.  

Essa ligação se relaciona com a demonstração de Aline Tavares (2015) sobre a 

afinidade entre movimento de mulheres e feminismo na construção da segunda onda, tornando 

a luta menos relacionada com questões de sexualidade – como contracepção, aborto ou 

liberdade sexual –, e aproximando-a do debate sobre direitos políticos, sociais e econômicos do 

dia a dia. Dessa forma, a PMM flertava, mas não se apropriava de todas as vertentes do discurso 

feminista, muitas vezes repudiando, inclusive, a perspectiva de liberdade sexual, bem como 

qualquer associação desta com a prostituição, como começava a aparecer na fala de algumas 

feministas (PISCITELLI, 2001). Ainda assim, não era mais o feminismo bem-comportado das 

sufragetes brasileiras o visualizado em seu discurso, isto porque discursavam sobre a posição 

do homem como opressor, ainda que essa opressão aparentasse ser menor que a econômica por 

trás das causas da prostituição. Compreendia-se que a mulher era reduzida à mercadoria, mas a 

decorrência do ato de se prostituir tinha causa econômica, e a possibilidade do sexo feminino 

ser comprado era, pois, um agravante.  

Neste sentido, durante os encontros nacionais das décadas de 1970 e 1980, a temática 

das diferenças entre homens e mulheres, a percepção da opressão dessas últimas e a própria 

condenação do machismo constituíram pontos de discussão e ação. Mobilizava-se, a partir de 

então, uma luta contra a miséria e os agravantes da prostituição, mas facilmente visualizada a 

partir da década de 1980, quando as denúncias passaram a ser discutidas separadamente: a 

condição das empregadas domésticas, na questão econômica, e a dupla moral atribuída a 

mulheres e homens, na questão dos agravantes. Sobre a primeira questão, a problemática 

pautava os baixos salários para a profissão e as relações humanas injustas, devendo ser este um 

trabalho de prevenção. Sobre a segunda questão, lançaram um Plano de Trabalho para São 

Paulo, constando as seguintes formulações:  
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Tomada de consciência da situação do homem como opressor no contexto de uma 

sociedade machista; lembrar que o homem e mulher são iguais em direitos e deveres 

pelo fato de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus; Construir para que 

o homem tome consciência da procriação: por que existe as chamadas ‘mães 

solteiras’?; colaborar para que os pais descubram que a educação dos filhos não é 

apenas responsabilidade da mãe; esclarecer que o MLM não é dirigido contra o 

homem em si mas luta pela construção de uma sociedade fraterna sem discriminação 

de sexo, de raça e de classe social53. 

 

A formação de uma pastoral católica que questionasse a posição das mulheres na 

sociedade, bem como a percepção de que uma prática comercial e sexual, exercida 

majoritariamente por mulheres, deveria ser vista como uma questão de gênero, só foi possível 

porque a PMM consolidou uma matriz discursiva baseada no movimento feminista. O 

deslocamento do sujeito universal para a compreensão de uma outra metade da humanidade 

subjugada, ocasionada por esse movimento, resultou na dimensão do domínio pelos homens e 

instituições do corpo feminino e sua reprodução.  

No entanto, essa relação entre PMM e movimento feminista não deve ser romantizada, 

pois inúmeras questões, inclusive ao lado de proposições entendidas como feministas 

anteriormente citadas, demonstram que este não compunha matriz discursiva exclusiva da 

Pastoral, impedindo que ela seja compreendida como feminista ou mesmo se auto intitule como 

tal. Questões como a crítica à liberdade sexual e à renovação dos costumes e a negação da 

identidade da PMM como feminista, por parte do próprio Pe. Rohner, sugerem outra 

identificação além do movimento feminista, sua referência religiosa primeira, expressa 

especificamente no tópico anterior. 

 

*** 

 

Este capítulo foi dividido em dois blocos que se completam. Considerando, para tanto, 

a perspectiva de que, na genealogia é necessário “um indispensável demorar-se, marcar a 

singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade monótona” (FOUCAULT, 2012, p. 

55). Neste sentido, em sua primeira parte, consta a análise das condições de emergência de um 

saber abolicionista na Igreja Católica no Brasil em determinado momento histórico, ainda que 

por parte específica de seus membros. Os elementos que levaram a análise e seleção dos 

acontecimentos compreendidos como condições de possibilidades foram selecionados a partir 

do próprio discurso da PMM, já construído. Este permite perceber as condições de emergência, 

                                                           
53 Citação retirada do Relatório do Encontro Nacional de 1980.  
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mas também, como compõe a segunda parte do capítulo, as condições de permanência da 

Pastoral. Em sequência, a segunda parte do capítulo se demora na análise de referência à objetos 

e categorias para perceber como matriz discursiva da permanência da PMM os acontecimentos 

que também compõem suas condições de emergência.  

Por meio da análise das condições de emergência e permanência da Pastoral da Mulher 

Marginalizada em âmbito nacional e não específico, por não se tratar de diagnóstico de uma 

Pastoral local, foi possível compreender a construção e conteúdo de seu discurso nas décadas 

de 1970 e 1980. O saber abolicionista se institucionalizou e foi construído na Igreja Católica 

brasileira como uma singularidade histórica. De forma que a figura de Dom Antônio Batista 

Fragoso, aquele pelo qual o discurso da Federação Abolicionista Nacional (FAI) foi 

disseminado na instituição que produziu uma condenação histórica a respeito da mulher e da 

prostituição, foi compreendida como “o acaso de seu desenrolar” (FOUCAULT, 2014).  

Em seu desenrolar identificamos ainda a Teologia da Libertação como condição 

política de possibilidade além de matriz discursiva de um saber que compreende o sistema de 

produção capitalista como precursor da exploração do corpo da mulher, e por isso mesmo, 

responsabiliza a si para antecipar a salvação da humanidade. No mesmo sentido, a circulação 

dos discursos feministas aparecem como referência para a possibilidade de visualizar de forma 

mínima diferenças sociais instituídas para homens e mulheres, como a percepção das condições 

de trabalhos femininos, bem como referência para a o questionamento da dupla moral instituída 

pela própria Igreja.  

O limite dessa análise está condicionado pelo objetivo central da dissertação, isto é, a 

análise da institucionalização do discurso analisado e descrito neste capítulo na PMM em 

Rondonópolis. Neste sentido, a partir da percepção dos elementos que o cercam e o compõem, 

ou que são repelidos por este discurso analisado, desenvolvo a segunda operação histórica, o 

segundo capítulo: identificar e analisar como tal enunciado foi transposto, transformado e/ou 

recusado no novo contexto, a década de 1990, e em sua permanência até 2008.  
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2 UM JOGO DENTRO DO JOGO: NOVOS SUJEITOS, NOVOS LUGARES E NOVAS 

DISPUTAS NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DISCURSO ABOLICIONISTA EM 

RONDONÓPOLIS-MT 

 

A Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM) em Rondonópolis (MT) formou-se em 

1994, quando a PMM nacional tinha cerca de 30 anos de existência. A ideia de criar a Pastoral 

na cidade veio da paulista e psicopedagoga Maria Roselly Cândido, que havia conhecido tal 

trabalho na década de 1970, em Birigui (SP), de modo que sua experiência era antiga e inicial, 

ao mesmo tempo. Motivada então pelo desejo de realizar um trabalho social na cidade54, Maria 

Roselly procurou o Pe. Gunther55, pároco de sua paróquia, disponibilizando-se a realizar algum 

trabalho junto às pastorais sociais. A partir de suas sondagens, a religiosa/leiga apresentou ao 

padre sua vontade e experiência prévia em relação ao trabalho Pastoral na cidade de Birigui. 

Ambos recorreram ao então bispo da Diocese de Rondonópolis, Dom Osório Stoffel56, que, de 

acordo com a própria agente de pastoral, não hesitou em apoiar a ideia.  

Depois de analisados os fundamentos do discurso abolicionista da PMM nacional, 

através de suas condições de emergência e de permanência, este capítulo pauta as décadas de 

1990 e 2000. Sendo o objetivo deste analisar as condições de emergência e permanência do 

discurso abolicionista na PMM em Rondonópolis. A Pastoral local está aqui compreendida 

como expansão do trabalho Pastoral no Brasil, evidenciando a capilaridade de seu discurso, 

bem como organização específica porque externa ao eixo Nordeste e Sudeste e também por não 

se tratar mais de perspectivas gerais sobre a PMM, como ocorreu no primeiro capítulo. Diante 

disso, a análise discute a criação da referida Pastoral na cidade, mobilizada e articulada pelas 

proposições e experiência de uma religiosa e de um padre, bem como suas condições de 

permanência que, em segundo momento, se relacionam também com a experiência e as 

proposições da PMM em esfera nacional.   

O discurso reúne elementos da fabricação e ajuste de si e de sua aplicação e produção, 

possibilitando que essa proposta de análise, somada a realizada no capítulo 1 sob uma 

                                                           
54 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
55 O padre Gunther Lendbradl foi ordenado presbítero na Catedral de Mains em 1966, na Alemanha. Movido pelos 

fundamentos do Vaticano II, ofereceu-se como missionário no Brasil para ajudar nas paróquias mais necessitadas. 

Seu primeiro cargo foi de coordenação diocesana de Pastoral em Jaciara, município a 72,4 km de distância de 

Rondonópolis, passando, posteriormente, para os municípios de Guiratinga, a 127 km de distância de 

Rondonópolis onde foi pároco.  
56 Dom Frei Osório Wilibaldo Stoffe nasceu no ano de 1921, em Joaçaba-SC, e faleceu em Rondonópolis em 2002. 

Iniciou sua vida sacerdotal em 1935, quando entrou no Seminário dos Frades Franciscanos, em Rio Negro-PR. Foi 

o 2º Bispo Prelado, de 1971 até 1986, quando o Papa João Paulo II decretou a passagem de Prelazia à condição de 

Diocese, tornando-se o 1º Bispo Diocesano de Rondonópolis-MT, até 1997.  
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perspectiva geral e com recorte temporal anterior, seja também uma crítica de si, de sua 

fabricação, de seu ajuste para adequação e aplicação e, portanto, da sua produção. Como 

ocorreu anteriormente, para construção desta análise histórica foi necessário selecionar os 

acontecimentos específicos relacionados ao tema. Deste modo, a seleção de acontecimentos 

externos e internos, ambos foram realizados a partir do próprio discurso, conforme ele se 

produz. Por esta perspectiva teórico-metodológica procuro reconstituir uma rede de discursos, 

de poderes, de estratégias e, portanto, de práticas (REVEL, 2005) imbricadas na produção de 

saber da PMM em Rondonópolis durante as décadas de 1990 e 2000. 

 No início da década de criação desta Pastoral duas ramificações foram criadas 

nacionalmente. Primeiro, em 1990, criou-se o Secretariado Nacional, denominado também 

Centro de Formação e Orientação Nacional, cuja descrição é encontrada no Caderno de 

Formação para Agentes (PMM, 2012, p. 34) como um locus responsável por estudos, 

pesquisas, debates e publicações em torno das temáticas de trabalho da PMM. E segundo, em 

1991, o Serviço à Mulher Marginalizada (SMM) foi registrado como personalidade jurídica, 

ligado ao Secretariado Nacional até 2003, funcionando como uma entidade independente que, 

de acordo com a cientista social Andreia Skackauskas (2014), seria tanto independente da 

CNBB quanto de qualquer outra subordinação doutrinária.  

A nova configuração da estrutura Pastoral da década de 1990 também se relaciona com 

modificações necessárias elaboradas a partir do contexto sociopolítico, exploradas e analisadas 

ao longo do capítulo. No entanto, em Rondonópolis, a PMM está imersa não apenas no contexto 

sociopolítico nacional como também no local (ainda que este esteja relacionado 

necessariamente ao nacional). Em detrimento disto, a partir da genealogia, acontecimentos 

como a epidemia do HIV/Aids, os projetos municipais de combate e enfrentamento destes e a 

emergência de ONG/Aids e suas características locais também foram selecionados como 

condições de emergência e permanência.  

Além destes, a expansão da luta da PMM em esfera nacional contra a exploração 

sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas, com ênfase e especialidade na PMM 

em Rondonópolis argumentada pelo contexto geográfico, são compreendidos e analisados 

também na institucionalização do discurso abolicionista na cidade. Essas possíveis 

transformações envolvem um conjunto de modificações que acontecem fora, dentro e ao lado 

da prática referida (FOUCAULT, 1996).  

A partir destas considerações, os subcapítulos exploram questões da PMM em 

Rondonópolis, que se relacionam com a institucionalização de seu discurso. Como dito, a PMM 

local foi formada a partir da experiência de Maria Roselly e do Padre Gunther, de forma que tal 
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criação se relaciona tanto com a Pastoral da década de 1970 quanto com as experiências locais 

de intervenção frente ao público ou outros sujeitos marginalizados, como a luta local em relação 

à prevenção de DST/Aids em grupos focais.  

Posteriormente, após contato com o Secretariado e com o SMM, emergiram em 

Rondonópolis pronunciamentos e atividades relacionadas à movimentação de mulheres 

identificadas como prostitutas em organizações autônomas, desvinculadas de outros grupos e 

instituições, bem como a luta, dissipação, transnacionalização e apropriação do discurso 

feminista. E por fim, explorei a relação da formação das duas outras frentes de atuação da PMM 

em Rondonópolis com o discurso sobre prostituição.  

O recorte temporal deste capítulo engloba as décadas de 1990, quando a PMM se 

formou em Rondonópolis, e de 2000, precisamente até 2008. Este último ano foi o espaço 

temporal em que o Secretariado Nacional produziu um Caderno de formação específico para 

agentes de pastoral da PMM, com finalidade enfática de igualar o discurso dos/as agentes 

espalhados pelo Brasil, ano também em que a PMM em Rondonópolis, junto com o 

Secretariado Nacional e suas parcerias, produziu o relatório referente a uma pesquisa nos 

municípios de Mato Grosso intitulada Perfil da Prostituição no Estado de Mato Grosso. O 

período não representa um ciclo que se fecha, mas fornece elementos suficientes para 

compreender a institucionalização de um discurso, visto que possibilita dados e existência 

temporal suficientes para a análise do estabelecimento de uma instituição enquanto produtora 

de conhecimento local. Além disso, a produção teórica do ano de 2008 demonstra a tentativa 

de definição textual necessária para a manifestação desse saber.  

A investigação materializada na construção deste texto, demonstra um momento novo, 

novas temáticas, preocupações e a necessidade de se firmar como produtora de um saber sobre 

prostituição quando as mulheres prostitutas passam a se organizar cada vez mais independentes 

de entidades religiosas ou de outra natureza. À vista disto, a genealogia foucaultiana permitiu 

a análise das práticas da PMM em Rondonópolis que, necessariamente, engendram saberes 

específicos sobre a prostituição, ainda que relacionados a um saber nacional. Também permitiu 

a crítica sobre o modo como essas práticas podem e pretendem se tornar matrizes ou modelos 

para intervenção social em grande escala, isto é, por meio de legislação e produção da realidade 

em geral.  
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2.1 PASTORAL DA MULHER MARGINALIZADA EM RONDONÓPOLIS: CRIAÇÃO, 

CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA, METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO E RELAÇÕES 

INTERNAS E EXTERNAS NA DÉCADA DE 1990 

 

Em 2008, a PMM, em Rondonópolis, em parceria com o curso de Serviço Social das 

Faculdades Metropolitanas Unidas e com o Secretariado Nacional, realizou uma pesquisa no 

estado de Mato Grosso cuja pretensão era traçar o perfil das mulheres em situação de 

prostituição. Para produção do relatório, não publicado, a PMM construiu uma narrativa sobre 

si mesma, através das lembranças dos próprios membros e da análise dos relatórios anuais 

produzidos pela Pastoral local foram selecionados acontecimentos para compor o texto. O 

primeiro acontecimento destacou a procura da religiosa Maria Roselly Cândido pelo padre 

Gunther, que resultou na confissão de seu interesse antigo pela implantação da Pastoral na 

cidade de Rondonópolis e sua experiência de trabalho na linha social da Igreja Católica. Ambos 

recorreram ao bispo da Diocese, na época Dom Osório, que permitiu tal feito, como já dito, 

corroborando com a perspectiva da CNBB, de que os bispos precisariam permitir o trabalho 

pastoral independente do conteúdo. 

Antes, porém, o texto apontou algumas constatações sobre o estado, ainda que no 

relatório exista um tópico específico para descrever Mato Grosso e apontamentos referentes à 

Rondonópolis. O material caracteriza o estado como ambiente facilitador da prostituição por 

causa da apresentação de graves problemas econômicos e sociais, – ainda que o coloquem como 

“um estado novo e promissor” –, além do número de migrantes que procuram trabalho, e 

geográficos, como a localização fronteiriça com a Bolívia. Com essa justificativa e com a 

argumentação de que, na década de 1990, sem provas, mas através da experiência das agentes, 

a prostituição e a prostituição infantil eram crescentes na cidade de Rondonópolis, a PMM 

justificava e legitimava a organização da Pastoral na cidade. 

A descrição da cidade como um ambiente propício para o desenvolvimento em grande 

escala da indústria do sexo foi construída gradativamente, fundamentalmente as características 

geográficas passaram a ser apresentadas como uma problemática após o desenvolvimento da 

temática Tráfico de Pessoas, quando pesquisas referentes à rota de tráfico no Brasil começaram 

a indicar as rodovias que cortam Rondonópolis como importante deslocamento para o crime. 

Além do relatório citado, em alguns projetos depois de 2002 a referência pode ser encontrada. 

Diante disso, questionei Maria Roselly sobre os motivos que fomentaram a fundação da PMM 

em Rondonópolis, sendo que a agente afirmou ter sido possível perceber a necessidade de tal 
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Pastoral, em razão da atividade ser um problema visível, no entanto, seu desejo pessoal de 

trabalhar perante o público alvo também compunha tais motivos57.  

Segundo Maria Roselly, nas primeiras conversas com o Pe. Gunther, os futuros 

membros concluíram que, para dar início ao trabalho, seria necessário realizar uma pesquisa de 

campo, a fim de mapear onde estava/m a/as zona/s da cidade. Juntos, identificaram a primeira 

zona onde interviriam, que hoje já não existe mais. Na localidade, iniciaram então um trabalho 

diurno voltado para evangelização, solidariedade e assistência em geral com as mulheres. Por 

conhecer o trabalho da PMM em São Paulo da década de 1970, Maria Roselly, Padre Gunther 

e Antônio Carlos Cândido (esposo de Maria Roselly) agiam conforme a PMM iniciou seu 

trabalho na década de 1960 e 1970 no Nordeste: na Zona de Baixo Meretrício58, sendo presença 

solidária e assistencialista para as mulheres.  

A falta de contato com outras Pastorais atuantes na década de 1990 ou mesmo com o 

Secretariado e o SMM, fizeram com que a equipe em Rondonópolis desconhecesse os debates 

da PMM realizados em 1980. Em todos os encontros nacionais da referida década, os relatórios 

indicam que os agentes criticavam cada vez mais a postura assistencialista da Igreja. Sem, no 

entanto, abandonar por completo a postura, ela foi criticada em casos em que possivelmente 

seria aplicada como única intervenção social de Pastorais locais.  

A possibilidade de um trabalho assistencialista com mulheres em situação de 

prostituição realizado por uma pastoral social localizada no interior do Mato Grosso, 

evidentemente relaciona-se à perspectiva econômica que a PMM nacional desenvolvia sobre o 

problema desde a década de 1960. Pelo histórico do trabalho social na Igreja Católica de padre 

Gunther, bem como pelo conhecimento prévio de Maria Roselly, a criação desse trabalho foi o 

entendimento de que a prostituição era resultado direto de problemas socioeconômicos. Por isso 

mesmo a característica assistencialista e a posição de presença solidária.  

A preocupação inicial da PMM em Rondonópolis, de acordo com o relatório da 

pesquisa citada e as entrevistas, era, portanto, ser presença solidária e gratuita. A partir dessa 

                                                           
57 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016. 
58 A Zona de Baixo Meretrício em Rondonópolis (ZBM) emergiu junto com o crescimento da cidade. Localizava-

se em casas de prostituição na Avenida Cuiabá, local onde é hoje o centro da cidade. Nas décadas de 1960 e 1970, 

essa região central começou a ser ocupada pela população que, por vezes chamou a atenção do poder público a 

respeito da necessidade de desocupação da área “depravada”. Não funcionando na primeira vez, o então poder 

judiciário levou as mulheres prostitutas para Pedra Preta (distrito de Rondonópolis até 1976). O prefeito posterior, 

Cândido Borges Leal, 6º prefeito de Rondonópolis de 1973 a 1976, foi até a capital do estado a fim de adquirir 

mecanismos para reabertura da ZBM, em nome de uma parcela masculina da cidade e das prostitutas que pediam 

intervenção para trabalhar. A Zona foi reaberta, embora tivesse que ser retirada da área urbana da cidade. 

Entretanto, em 1995 a ZBM foi extinta por um abaixo-assinado dos moradores residentes nas proximidades da 

zona. 
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perspectiva geral, realizavam atividades voltadas para o esclarecimento de questões 

relacionadas à saúde da mulher, disponibilizando palestras com profissionais da saúde, 

encaminhamentos para avaliação médica e bens em geral com caráter assistencialista. Essas 

atividades específicas, apesar de representarem um recorte de projeto inicial, não aparecem na 

descrição das atividades das PMM locais que compõem os relatórios dos Encontros Nacionais 

referentes as décadas de 1960, 1970 e mesmo de 1980.  

Assim, mesmo que a perspectiva geral seja espelhada numa Pastoral específica da 

década de 1970, adotada a partir da experiência de Maria Roselly, outros fatores compunham 

tanto sua experiência quanto do padre Gunther e de Antônio Carlos. Dessa forma, ainda que 

gradativamente, este projeto tenha sido questionado, transformado e/ou complementado, essa 

aparente exclusividade de realização de atividades descrita no parágrafo acima se justifica pelo 

fato de que o trabalho local iniciou sem contato com o Secretariado Nacional e o SMM, como 

dito, e porque emerge em um contexto de preocupação com as DST/Aids.  

Um ano após sua criação, em 1995, a equipe expandiu-se em número e em trabalho 

com mais dois membros, Eliane Itacaramby, professora de cursos de fabricação de peças 

íntimas, ministrado às mulheres atendidas pela PMM, e a psicóloga clínica Neyva Ribeiro 

Moreira Bazzano. As novas agentes possibilitaram que a equipe estendesse a intervenção social 

para o Tubarão59, outra zona mapeada pela PMM. Mesmo com essa expansão proporcionada 

em um ano, em entrevista, Maria Roselly enfatizou este como único trabalho pastoral com as 

prostitutas no Brasil iniciado com dois homens e uma mulher: o Pe. Gunther, Maria Roselly e 

seu esposo, Antônio Carlos. A necessidade de afirmar isso em tom de brincadeira atrela-se ao 

fato de que por ser uma atividade que diz respeito a exploração do corpo da mulher, como a 

PMM entende, o trabalho religioso seria facilitado se realizado por mulheres. Mas, se relaciona 

fundamentalmente com a conjuntura referente à ocupação do espaço público pelas mulheres 

em relação a demandas sociais de mulheres no ocidente e relacionado à essa movimentação, 

além da nova configuração das Pastorais em todo o Brasil. 

A expansão dos movimentos de mulheres nas periferias, nos bairros, na Igreja e mesmo 

nos movimentos sociais e a circulação dos discursos das várias vertentes do movimento 

feminista possibilitou que as mulheres ocupassem cada vez mais lugares de intervenção social. 

Particularmente, essa conjuntura influenciou também a configuração da PMM em 

                                                           
59 No fim da década de 1990, o grande aglomerado de prostitutas encontrava-se na região denominada “Tubarão”, 

nos arredores da antiga rodoviária da cidade, hoje ponto de ônibus, também região central. Os bares neste local 

eram sujos e frequentados por homens pobres, andarilhos e consumidores de drogas, características que, 

atualmente, permanecem as mesmas. 
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Rondonópolis ao longo da década de 1990, visto que, como apontou Andreia Skackauskas 

(2014, p. 83), nacionalmente, a PMM “passou a contar com o trabalho de membros que 

comungavam com aspectos dos ideários do movimento feminista”. Tal influencia relacionava-

se ao número de mulheres nas Pastorais, mas também à importância hierárquica que recebiam 

e as temáticas que passaram a problematizar e intervir.  

A equipe formada pelos três primeiros membros recebeu o nome Solimar, em 

homenagem à uma das mulheres ajudadas pela PMM nos primeiros anos, que morreu em 

decorrência de doenças agravadas pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA, 

conhecida no Brasil pela sigla em inglês, AIDS: Acquired Immuno Deficiency Syndrome). O 

caso Solimar e a importância para os primeiros membros refletiam a preocupação com a saúde 

das mulheres, entendida aqui como importante mobilizador de parcerias e articulações que a 

os/as agentes locais encontravam para intervenção social na prostituição ao longo de sua 

história. Ainda, era reflexo das características da intervenção social inicial, assistencialista. Tal 

análise pode ser compreendida pela presença intensa na vida de Solimar, com o pagamento por 

parte de Pe. Gunther de uma pessoa que cuidou dela em um período delicado de sua saúde, pelo 

apadrinhamento dela por parte de Maria Roselly e Antônio Carlos e também pela necessidade 

de articular a narrativa dos primeiros anos de existência Pastoral a casos como o dela, conforme 

narrativa que compõe o relatório da pesquisa de 2008. 

A articulação da história da PMM com a vida de mulheres doentes em situação de 

prostituição foi interpretada a partir da vinculação com outros elementos como os apontamentos 

de Andreia Skackauskas (2007) em sua pesquisa etnográfica, além da necessidade de 

sensibilizar a sociedade e o leitor. Quando, em abordagem com a equipe de Rondonópolis no 

município, Skackauskas relatou que Maria Roselly explicou a ela que as mulheres em situação 

de prostituição não dimensionavam a violência a que eram submetidas, a necessidade de 

explicar tal abuso por e para a sensibilização fez com que elas explorassem histórias como a de 

Solimar. Essa opção e/ou estratégia compõe o discurso abolicionista da PMM em 

Rondonópolis, também encontrada em algumas narrativas de Pastorais locais nos encontros 

nacionais, utilizada, na maior parte dos casos visualizados, na associação de menores e 

exploradas, como destaco ainda neste capítulo. 

Depois de dois anos de contato com o Secretariado Nacional, a PMM criou em 1998 a 

equipe Renascer. A motivação, segundo entrevista com a agente Maria Roselly60, se encontrava 

nas questões relacionadas ao trabalho da equipe Solimar enquanto PMM, isto é, qual deveria 

                                                           
60 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
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ser o seu papel como interventora social e como fazer o trabalho Pastoral para além da 

evangelização. E, segundo o relatório da pesquisa de 2008, por necessidade vista pelos/as 

agentes em expandir o trabalho para o período noturno, onde se encontraria maior número de 

trabalhadoras fora da Zona confinada. Com a permissão do bispo Dom Osório e sob promessa 

de que Roselly não faria este trabalho sozinha, a PMM contava com duas equipes e membros 

separados.  

A equipe Renascer tinha a participação de homens e mulheres, sendo que a presença 

dos homens foi mobilizada a pedido de Dom Osório, para que as agentes tivessem 

acompanhantes no trabalho noturno, e também pela preocupação de prevenção das DSTs/Aids 

com os clientes. Esta proposta foi sendo desenvolvida aos poucos, tendo seu ápice na realização 

de oficinas e conversas nos locais de prostituição a partir da colaboração dos donos de postos 

de gasolina, onde realizavam abordagem ao cederem salas para atividades. Com o número 

maior de agentes, Maria Roselly afirma que o trabalho era mais completo, realizando 

fichamento das abordagens em dois postos de gasolina na BR 364 e, através das fichas, 

pormenorizar dados como a rotatividade de mulheres, idade, local de origem, configuração 

familiar e portabilidade de documentação. A equipe Renascer continuou o trabalho referente à 

saúde das mulheres, intensificando a problematização das DST/Aids, ocasionado também pela 

percepção de que, segundo Maria Roselly, o número de contaminadas era “gigantesco” no 

contexto. 

As duas equipes se mantiveram durante a década de 1990. A problemática das 

DSTs/Aids é compreendida aqui como mobilizadora de ambas e reflete o contexto de 

emergência da PMM em Rondonópolis, uma vez que, segundo os relatórios explorados no 

capítulo 1, ainda que a preocupação com a saúde das mulheres era um agravante na mobilização 

dos religiosos e leigos/as que realizavam o trabalho Pastoral, as atividades não pareciam girar 

em torno da questão da saúde, como já enunciado. O processo de libertação era explorado pela 

conscientização, no entanto, as reflexões se voltavam para intervenção relacionada às relações 

de trabalhos, à violência vivida e fundamentalmente, à necessidade de justificar o trabalho da 

Igreja Católica com as mulheres em situação de prostituição, construindo a imagem de mulher 

prostituída como trabalhadora e mãe – perspectiva não abandonada.   

Assim, aspectos específicos das relações institucionais da PMM em Rondonópolis 

devem ser analisados no intuito de compreender em qual contexto emergiu a experiência de 

Maria Roselly e das equipes formadas. Questões como quais pastorais sociais, movimentos 

sociais e/ou organizações civis se relacionam com a opção metodológica inicial ou a expansão 

dela através da emergência da equipe Renascer, e como esta equipe construiu seu foco 
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interventor ao ponto de, ao longo de sua história, tornar-se referência Pastoral. Por fim, 

questiono ainda, em que medida e de que maneira a Pastoral em Rondonópolis transformou 

e/ou adequou seus objetivos aos escopos esperados pela produção de conhecimento do SMM e 

do Secretariado Nacional. 

 

2.1.1 Recorte de Trabalho: a Pastoral da Mulher Marginalizada em Rondonópolis na luta 

contra as DST/Aids  

 

Em 1995, surgiu em Rondonópolis uma ONG intitulada Ação Solidária na Luta Contra 

a Aids (ASA), fruto da reunião de algumas mulheres e homens, estes em menor número, que 

trabalhavam em lugares onde o contato com os problemas referentes às DSTs ocorria com maior 

facilidade. Mulheres que compunham o cenário da, cada vez maior, presença nos governos 

municipais, estaduais e federal, e que carregavam consigo ideais do que se pode chamar de 

feminismo difuso. Eram em sua maioria profissionais, membros da Secretaria de Assistência 

Social do município, ou funcionárias de centros de saúde e professoras de áreas múltiplas. Seu 

objetivo inicial era atender e amparar soropositivos, fundamentalmente aqueles rejeitados pela 

família e a sociedade, e que por causa da doença, a vulnerabilidade social era potencializada. 

Por isso mesmo, a sigla “ASA”, que significava Ação Solidária com Aidéticos, como explicou 

Flávia Izabel61, membro inicialmente da ASA e posteriormente da PMM, nomenclatura 

modificada posteriormente, uma vez que as novas discussões sobre a doença e os indivíduos 

portadores dela sugeriam que o termo poderia possibilitar o aumento do preconceito e 

marginalização. 

Segundo entrevista com a coordenadora de projeto e agente de Pastoral, Flávia Izabel 

Carlini, a ASA tornou-se o braço direito da PMM, partilhando membros, atividades e 

perspectivas. As visitas aos locais de prostituição, às Zonas mapeadas, continuaram ocorrendo 

independentemente da nova parceria, no entanto, as abordagens – intervenção em forma de 

visita às mulheres comum em todas as Pastorais –, teriam como foco a demonstração de 

solidariedade para com as mulheres e a prevenção de DST/Aids. Este relacionamento mobilizou 

a PMM em Rondonópolis para uma temática específica dentro da saúde das mulheres, 

preocupação disseminada na década de 1990, mas que, no caso da equipe em Rondonópolis, 

compõe não apenas suas preocupações, mobilizando consideravelmente a maneira como a 

Pastoral intervinha socialmente.  

                                                           
61 CARLINI, Flávia Izabel. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 02 de dezembro de 2016. 
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A partir desse envolvimento dimensiono seu recorte de projetos em finais da década de 

1990 e na década de 2000 e questiono o encaixe da própria PMM em Rondonópolis, dentro de 

uma perspectiva de ONG-Aids, tal como a ASA. As discussões que perpassam essa 

caracterização se dividem em três perspectivas: uma considera como ONG-Aids apenas 

organizações que se dedicam ao ativismo contra a Aids e criadas para este fim exclusivo; outra 

considera como tal todas as organizações que realizavam alguma atividade no campo de luta 

contra e epidemia; e, ainda, uma terceira, insere as “casas de apoio” neste grupo, como 

instituições e ações de solidariedade (RAMOS, 2004).  

A dedicação assistencialista em relação a Solimar e outras mulheres atendidas pela 

PMM mostravam a preocupação com o âmbito sexual da saúde das mulheres. No entanto, 

veremos a PMM local se portar como a segunda perspectiva de caracterização de ONG-Aids, 

isto é, agindo, em parceria com a ASA, como uma instituição que se dedica ao ativismo contra 

as DST/Aids. Foi dessa forma que a PMM em Rondonópolis passou a atuar frente a prevenção 

das DST no município, construindo o centro de intervenção social mais significativo da PMM 

local, por ser o mais divulgado e instrumento pelo qual ela realizará todas as outras atividades 

ao longo da década de 1990.  

A preocupação e a intervenção direta em relação às DST/Aids por parte da PMM em 

Rondonópolis articula-se ao momento de preocupação estatal e da sociedade civil com a 

epidemia, aliada a falta de contato inicial com o Secretariado Nacional (o que não 

necessariamente significa que a metodologia seria diferente), como dito. Já essas duas questões 

se relacionam com a caracterização dos/as agentes e suas conexões com outros interventores 

sociais do momento, além das preocupações latentes com a marginalização intensificada em 

relação às mulheres em situação de prostituição com a epidemia da Aids. 

Neste sentido, além do contexto, a partilha de membros entre ASA e PMM 

possibilitaram intensificação do debate, isto porque os/as membros cooptados pela PMM já 

tinham algum contato com a preocupação em relação à doença, ou mesmo consciência de que 

as mulheres em situação de prostituição compunham um grupo vulnerável, como sugeriu tanto 

Maria Roselly quanto Flávia Izabel62. Assim também ocorreu com as relações exteriores, seja 

com o governo municipal ou com movimentos sociais, que tendiam a inseri-las na temática 

referida para maior enfrentamento.  

Nos anos 1980, a Aids tornou-se preocupação mundial depois da proliferação da doença 

pouco conhecida tanto pela sociedade civil quanto pela medicina. Junto com ela, intensificou-

                                                           
62 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017; CARLINI, Flávia Izabel. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 02 de dezembro de 2016. 
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se o desprezo pelos homossexuais e também pelas mulheres em situação de prostituição. Ambos 

passaram a ser considerados proliferadores/as de HIV/Aids e merecedores/as do castigo de ser 

contaminado/a. O historiador Flávio Vilas-Bôas Trovão (2013) afirma que, naquele momento, 

“os discursos médico e político direcionaram-se para uma busca de soluções que levassem em 

consideração, por vezes, uma possível ‘cura da homossexualidade’ ou sua (im)possível 

eliminação da sociedade, juntamente com a eliminação da doença” (TROVÃO, p. 81, 2013). 

Com menos teor de desprezo no que se refere à culpabilidade em relação à contaminação de si, 

a prostituição e, necessariamente, a mulher em situação de prostituição passaram a ser 

compreendidas como proliferadoras e meio de intervenção, grupo focal vulnerável, para o qual 

o Estado deveria se voltar. 

Neste sentido, com a Aids em pauta a prostituição tornou-se alvo de Políticas Públicas 

relacionadas à proliferação de DST. Na década de 1990, a pauta continuou ativa, e por meio 

dela, compreendo a proliferação de Organizações Não Governamentais com finalidade de 

intervir na prevenção das DST/Aids e na vida dos sujeitos já contaminados, em coexistência 

com as atividades dirigidas especificamente pelo Estado. Em Rondonópolis, a visualização 

dessa movimentação, e por ela a compreensão da institucionalização da PMM na cidade, se 

consolida pela relação entre PMM e ASA, pelos projetos em parceria mobilizados por causa do 

público de intervenção em comum, pela relação entre ambas com o município, o estado, o 

governo federal e pelo posicionamento enquanto sociedade civil.  

A epidemia da Aids fomentou a relação entre Estado, sociedade civil e cooperação 

internacional (ALVAREZ; RODRIGUES, 2001). A emergência das ONGs possui três fatores 

como resultado e formação ao mesmo tempo, se materializando na intervenção das áreas de 

prevenção e recursos humanos. Elas se caracterizam como alternativa às práticas institucionais 

hegemônicas, mas ao mesmo tempo têm nessas instituições, como as universidades, as igrejas 

e os partidos políticos, seu triângulo referencial, “criam uma categoria de ‘ativistas 

profissionais’, distantes da militância religiosa, universitária ou partidária, mas aguardando 

conexões com ela (RAMOS, 2004, p. 70). A referida relação estabeleceu-se através de uma 

dependência mútua. Neste sentido, Skackauskas (2007, p. 54) explica que “o Estado depende 

das ONGs para manter a oferta de serviços e bens coletivos sociais os quais nem o Estado nem 

o mercado são capazes de suprir. Por outro lado, as ONGs dependem do Estado para o custeio 

de seus programas”.  

Especificamente, em parceria com a ASA e seus membros, a PMM deparou-se com a 

possibilidade de arrecadar recursos do Estado a fim de promover seu discurso e financiar 

projetos. Em 1997, a ASA buscou financiamento junto ao Ministério da Saúde para a realização 
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do projeto intitulado “Diadela com Saúde”, com participação de Maria Roselly e Dejanira, 

membros da PMM e da ASA. O projeto era realizado com donas de casa e tinha como pretensão 

divulgar dados e atentar as mulheres para o perigo das DST.  

A partir desse projeto foi criado um banco de preservativos que, seguindo o modelo, 

ainda hoje faz cadastramento e repasse para a PMM realizar a distribuição gratuita. A 

distribuição de preservativos teve e tem aval do bispo Diocesano, e é a partir dessa 

permissividade que Roselly justificou a distribuição quando questionada por mim sobre o fato 

da Igreja ser oficialmente contra o uso de preservativos, assim como pelo fato da pastoral da 

Aids ter iniciado a prática como um de seus métodos de prevenção63. 

Deste modo, através da ASA e dos projetos governamentais e de ONGs-Aids por todo 

o país, a PMM em Rondonópolis, mesmo no interior do Mato Grosso, deparou-se com a 

circulação de um saber voltado para os cuidados com a proliferação de doenças e com uma 

metodologia de intervenção, assim como a possibilidade de financiamento que não 

necessariamente circulava entre outras Pastorais do país. Essa possibilidade, de semelhança de 

assuntos, projetos e em certa maneira de cobrança governamental pode ser colocada em 

perspectiva com o fato de que Maria Roselly também é uma das fundadoras da ASA, além do 

que Igreja e ONG estavam partilhando membros, sem se confundirem.  

Assim, em contato ainda emergente com o Secretariado Nacional, a PMM em 

Rondonópolis estava em consonância pragmática muito mais com a conjuntura, isto é, se 

portava mais como ONG do que como o modelo Pastoral elaborado pelo Secretariado Nacional 

e pelo SMM nos anos 1990, ou mesmo com suas preocupações. Apesar da batalha discursiva 

em que ambos estavam inseridos no final do século XX, a PMM em Rondonópolis preocupou-

se efetivamente com as proposições nacionais, ao produzir intervenção prática apenas na década 

de 2000. Ainda assim, o contato inicial produziu efeitos suficientes para que já na primeira 

década fosse possível constatar inserção de temáticas nas abordagens, em oficinas, reuniões e 

na maior participação da PMM em Rondonópolis nas instâncias nacionais. Esse possível 

contato permitiu certa adequação, inicialmente insuficiente para transformar a equipe local.  

 

 

 

                                                           
63 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016. 
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2.2 NOVAS PROBLEMÁTICAS NACIONAIS: PREOCUPAÇÕES E PROPOSIÇÕES DO 

SECRETARIADO NACIONAL E DO SERVIÇO À MULHER MARGINALIZADA 

 

A criação do Secretariado Nacional e do SMM refletiu o momento e a emergência de 

novas preocupações que a PMM, nacionalmente, demonstrava vivenciar. Tais novidades podem 

ser analisadas através dos relatórios dos Encontros Nacionais, fundamentalmente no que tange 

às modificações identificadas na estrutura e nos conteúdos dos encontros, mas também nos 

relatos referentes ao compartilhamento de experiências individuais. Sobre as modificações 

estruturais, por exemplo, foi apontado no primeiro capítulo que, desde o Encontro Nacional de 

1984, as mulheres em situação de prostituição ou “mulheres da base”, como por vezes os/as 

agentes se referiam a elas na escrita dos documentos, passaram a ter espaço para opinar durante 

os eventos nas questões que transcorriam a intervenção em suas vidas e também para se 

referirem diretamente às suas companheiras.  

No entanto, tal estrutura não se relaciona apenas com modificações internas, mas com 

o contexto de inserção. Internamente, o referido espaço caracterizou-se como um fomentador 

da atividade organizacional das mulheres identificadas como prostitutas, o que viria a ser a 

Rede Brasileira de Prostitutas (RBP). Junto com o espaço e a gradativa participação das 

mulheres, em número e intensidade, um problema externo à PMM destacou-se nessa 

organização. A mobilização de organizações civis e governamentais de luta contra a Aids 

articulou-se à institucionalização inicial da PMM em Rondonópolis, fundamental na formação 

associativa das mulheres em situação de prostituição, como afirma Andreia Skackauskas 

(2014). Apesar de, na década de 1980, a violência policial ter sido o grande motivo mobilizador 

das mulheres, o enfrentamento da Aids impulsionou grupos de mulheres a cogitarem, 

abordarem e militarem como uma categoria profissional.  

No início da década de 1980, uma das ativistas, autointitulada prostituta, a conquistar 

espaço representativo entre as mulheres em situação de prostituição dentro e fora da PMM, foi 

Gabriela Leite. Ela e suas colegas passaram a expressar a necessidade de um evento em que 

pudessem falar o que pensavam e o que quisessem, inclusive, sem a presença daqueles que não 

tinham a experiência delas, como consta nos relatórios. Na pasta referente ao 7º Encontro 

Nacional da PMM, realizado no ano de 1987, há uma carta com assinatura de Gabriela Leite, 

meio pelo qual ela mobilizou as mulheres a participarem do 1º Encontro Nacional de Prostitutas, 

realizado no Rio de Janeiro naquele mesmo ano. Segundo a carta, o evento contava com o apoio 

da PMM por ceder o espaço, sem, no entanto, como ressalta ainda, intervir no conteúdo do 

evento ou estar presente.  
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Também naquele ano, constam nas notícias divulgadas sobre o evento, que teria 

acontecido o 1º Encontro Nacional das Profissionais do Sexo. Como continuidade da relatoria, 

o posicionamento de uma das mulheres participantes de ambos encontros foi transcrito. Maria 

José explicou que a mobilização associativa das prostitutas não resultaria na profissionalização 

da prostituição, mas que o plano era criar associações estaduais para lutar por direitos impedidos 

a estas mulheres. As informações referentes ao 1º Encontro e ao projeto de organização do qual 

ele resultou foram complementadas por uma das organizadoras, Gabriela Leite, presente 

também ambos encontros.  

A preocupação com a organização das mulheres em situação de prostituição faz-se 

evidente na relatoria dos pronunciamentos dos religiosos precursores da PMM desde os 

primeiros encontros, como também identificou Andreia Skackauskas (2014). Ao mesmo tempo 

que a auto-organização parecia ser instrumento para o processo de libertação individual e 

coletiva, a organização da categoria era temida devido ao receio da possibilidade de, a partir 

dela, ser fomentada a profissionalização. Ainda assim, paradoxalmente, como novidade nas 

Pastorais locais e problemática que elas deveriam lidar, a PMM incentivava a organização das 

mulheres em situação de prostituição, mesmo que com temores e, por isso mesmo, se 

posicionando como suporte e locus de conhecimento. 

Além da crescente organização de mulheres da base, a PMM contava com intensa e 

mais frequente participação de mulheres leigas e da comunidade como agentes Pastorais, 

pormenorizando a importância em número e, em certa medida, em grau, dos religiosos 

precursores, assim como da figura de um padre mobilizador das atividades nos diferentes níveis 

(SKACKAUSKAS, 2014). Essa participação ativa de mulheres e o espaço cada vez menor para 

os homens refletiu nas discussões da PMM em meados da década de 1990 e na possibilidade 

do discurso feminista circular. Tratava-se, pois, de mulheres partilhando experiência de vida 

cotidiana, permeadas, portanto, por problemáticas de relações de poder desiguais entre homens 

e mulheres. 

Ambas as questões, tanto a organização do movimento de prostitutas, quanto o espaço 

que o movimento feminista “disputava” e ganhava nas proposições das agentes de Pastorais e 

das próprias mulheres em situação de prostituição, interconectam-se à criação das duas 

ramificações surgidas na PMM na década de 1990. O Secretariado Nacional era espaço de 

produção de conhecimento, que, por assim ser, passaria a utilizar conceitos, se apropriar de 

categorias, realizar pesquisas e disputar legitimidade com outros produtores de conhecimento, 

criando, oficialmente, uma função que intencionava discutir as matrizes discursivas presentes 

na oratória Pastoral. O SMM foi criado como resolução para as problemáticas oriundas da 
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aproximação da PMM com o movimento feminista e da sua ligação intrínseca com a Igreja 

Católica brasileira (SKACKAUSKAS, 2014), possibilitando um ente dentro da PMM que fosse 

independente de qualquer sujeição doutrinária. O debate, na conjuntura, necessitava ultrapassar 

o discurso permitido pela CNBB, ao mesmo tempo em que se dizer feminista poderia significar 

o rompimento definitivo entre PMM e CNBB.  

Tanto a organização das prostitutas quanto a circulação do discurso feminista e a 

ocupação pelas mulheres dos espaços de intervenção social interligam-se a uma possível 

“terceira onda” do movimento feminista. Céli Pinto (2003) compreende que, na década de 1980, 

o movimento feminista brasileiro sofreu uma bifurcação, como resultado do já citado contexto 

do movimento nas décadas de 1960 e 1970: a Ditadura Militar. Segundo a autora, com o 

processo de redemocratização do país surgia a dúvida sobre a institucionalização do movimento 

feminista e uma aproximação do Estado ou a independência por medo de cooptação. Em 

detrimento disto, Pinto demonstra que o feminismo e sua relação com o Estado da década 

referida, deve ser analisada segundo três perspectivas: a conquista de espaços no plano 

institucional, por meio de Conselhos da Condição da Mulher e Delegacias da Mulher; a 

presença de mulheres em cargos eletivos; e as formas alternativas de participação política” 

(PINTO, 2003, p. 68).  

Neste contexto, surgiram grupos feministas temáticos, sobre a violência contra a 

mulher e a própria saúde (exatamente quando o aborto passa a ser debate mais forte no 

movimento). Também a criação do Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), em 

1985, reflete a análise da circulação do discurso feminista compreendido como resultado da 

institucionalização e/ou da cobrança mais efetiva deste, fruto da luta de um grupo de quarenta 

mulheres que solicitaram à Tancredo Neves a criação de um órgão estatal preocupado com os 

direitos da mulher, proposta realizada por José Sarney.  

Apesar de perder forças no governo Collor, o CNDM teve grande atuação no que diz 

respeito à sua proposição, fundamentalmente na Constituição de 1988. Através do documento 

produzido pelo Conselho, intitulado “Carta das Mulheres”, estas reivindicavam “justiça social, 

a criação do Sistema Único de Saúde, o ensino público e gratuito em todos os níveis, autonomia 

sindical, reforma agrária, reforma tributária, negociação da dívida externa, entre outras 

propostas” (PINTO, 2003, p. 75).   

A institucionalização do feminismo, compreendendo por este fato a cada vez maior 

presença de feministas e ideias feministas, mobilizando política públicas com conteúdo 

feminista e de outros tipos, possibilitou a partilha da luta para a prevenção do HIV/Aids e a 

divulgação/apropriação do feminismo difuso. Neste sentido, na década de 1990, criou-se 
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condições para incorporação das reinvindicações feministas nos discursos públicos. O discurso 

sobre temáticas feministas, especificamente sobre os direitos da mulher, foi apropriado nas 

campanhas políticas de mulheres e homens. Essa incorporação e a própria institucionalização 

do movimento permite que Pinto afirme existir “um feminismo difuso na sociedade, fruto 

certamente de anos de militância do movimento organizado, que se expressa na presença da 

luta pelos direitos das mulheres em campanhas eleitorais” (PINTO, 2003, p. 92).  

Este feminismo específico fazia parte do discurso do Secretariado Nacional e, mais 

especificamente do SMM, na década de 1990. Desde o fim da década de 1980, a Pastoral da 

Mulher Marginalizada incorporou outras preocupações, não apenas interessadas na defesa da 

necessidade do trabalho Pastoral com marginalizados/as pela Igreja Católica, como outrora foi 

preocupação mobilizadora da maioria de suas atividades, inclusive dos eventos nacionais; mas, 

como tem-se aqui tentado demonstrar, compondo um debate cada vez mais complexo com/do 

movimento feminista e auto-organização de mulheres em situação de prostituição.  

Skackauskas (2014) percebe que, desde 1988, ideias difusas do movimento feminista, 

tal como compreende Pinto (2003), para além dos temas básicos já analisados no primeiro 

capítulo, começaram a aparecer no Boletim produzido pela PMM, “Mulher Libertação”. Em 

sua décima segunda edição, referente ao ano citado, com o tema “Dia Internacional da Mulher”, 

a discussão se deu em torno da ênfase da instituição contra a discriminação das mulheres, sendo 

a mulher em situação de prostituição associada a todas as mulheres. O documento indica uma 

aproximação na perspectiva de compreender as prostitutas e seus direitos como questão comum 

a todas as mulheres, não como específica de uma categoria. Lê-se no relatório do VIII Encontro 

o seguinte trecho: 

 

Nós, mulheres injustiçadas, achamos que já é hora de darmos um grito de denúncia e 

libertação. Não queremos para nossos filhos a mesma situação de medo, de injustiça 

e exploração, de discriminação social, de opressão em que estamos mergulhadas. 

Temos que mudar essa realidade e é por isso que enfrentamos dificuldades e até 

incompreensões para que o nosso movimento cresça e alcance o seu objetivo maior: 

“a libertação e a integração da mulher numa sociedade justa e fraterna”. 64 

 

A mulher mencionada no texto, em momento algum é identificada como mulher em 

situação de prostituição. O documento refere-se ao gênero feminino, permitindo compreender 

que ambas estão ou deveriam estar se identificando politicamente como categoria mulher: 

oprimidas, violentadas e subjugadas. A discussão da temática demonstra a aproximação das 

discussões da PMM com as pautas do movimento feminista, dando a entender que essa não era 

                                                           
64 Citação retirada do Relatório do Encontro Nacional de 1988. 
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mais uma luta em função delas – as mulheres marginalizadas –, mas de “nós”, todas as 

mulheres, sendo o movimento referido, o movimento de mulheres – feminista –, e não a própria 

instituição. Assim, a compreensão de que o gênero feminino era explorado e violentado, 

independentemente da ocupação/profissão da pessoa, incorpora-se ao discurso Pastoral. 

Algumas dessas questões aparecem também logo no primeiro Encontro Nacional da 

década de 1990, quando o 8º Encontro Nacional da PMM teve como título “Violência Contra 

o Direito da Mulher”, mobilizando como discussão central a libertação do gênero e de todos os 

oprimidos socialmente. O encontro teve a assessoria de duas mulheres: Maria Soares de 

Camargo, secretária de Promoção Social de Campinas e professora de Antropologia Teológica 

na PUC-SP, e Herilda Balduíno de Souza, advogada da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. 

Ambas palestraram durante o evento. A primeira trabalhou a temática da dominação nas 

relações de desigualdade, concluindo que a maior violência realizada socialmente contra a 

mulher é a redução a objeto, relacionando não apenas a prostituição à objetificação. A segunda 

assessora palestrou sobre as leis e a violência contra a mulher, fomentando a auto-organização 

de mulheres como possibilidade de vitória à causa do gênero.  

A escolha das assessoras e suas palestras coincidiram com o afastamento dos religiosos 

como homens de frente. Anteriormente, mulheres já estavam no papel de assessoras, marcando 

a diferença a propriedade de temáticas feministas e o próprio lugar de fala dessas mulheres, isto 

é, não são simplesmente religiosas ou leigas – inclusive não aparece a ligação com a Igreja 

Católica nos relatórios. Andreia Skackauskas (2014) percebe o afastamento dos religiosos como 

debate de questões internas e cita uma fala de Pe. Rohner explicando que, anteriormente, um 

movimento de mulheres dentro da Igreja não iria para frente se não tivesse como fomentadores 

homens legitimados dentro da hierarquia católica. Maria Roselly sabe do histórico da PMM e 

participa da nova configuração da PMM, por isso brinca com o fato da equipe ter sido criada 

por dois homens e uma mulher.  

Essa aparição de um feminismo difuso, junto com o afastamento visual dos padres, 

bispos e frei da organização da PMM coincide com a proposta debatida no VIII Encontro de 

criação do Secretariado Nacional, com a função de organizar, ampliar e se comunicar com as 

Pastorais de todo o Brasil, e de uma entidade que amparasse a PMM, mas que não respondesse 

à CNBB. O Serviço à Mulher Marginalizada era uma organização independente, responsável 

por amparar a PMM financeiramente, uma vez que tinha a liberdade de arrecadar fundos para 

além do ambiente religioso, e intelectualmente, ficando sob sua responsabilidade a produção 

do Boletim da PMM, não necessitando, por suposto, responder à produção de conhecimento da 

CNBB.  
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Aparentemente, o SMM serviu como uma autorreflexão da Pastoral sobre sua prática 

religiosa e a possibilidade de estar além dela, de encontro ao movimento feminista. Nesse 

sentido, e a título de visualização dessa reflexão, na pasta do IX Encontro Nacional, do ano de 

1994, em documento intitulado “Carta aberta ao povo de Deus” consta a seguinte afirmação: 

“Em nossas práticas no cotidiano encontramos dificuldade de compreensão da nossa ação no 

sentido de pertença efetiva e integrante na pastoral orgânica da Igreja”65. 

O conflito parecia saudável, refletindo a circulação de saberes contestadores do 

discurso patriarcal da Igreja Católica por um lado, e, por outro, questionava o modelo 

assistencialista das pastorais sociais no Brasil. A fronteira outrora rígida entre feministas e não 

feministas, estas últimas compostas inclusive por centenas de mulheres da base dos movimentos 

sociais por vezes ligadas às Igrejas, era, nos anos 1990, contestada na América Latina, segundo 

a perspectiva de Sonia Alvarez (2000). Neste sentido, o contexto de novas protagonistas que 

produziam novos significados e reivindicavam novas arenas para colocar em prática a política 

feminista e as próprias mulheres em situação de prostituição questionando os espaços de fala 

justificam a existência do conflito.  

Numa edição de 1994 do Boletim, cuja pretensão era preparar o IX Encontro Nacional, 

intitulado “Avante Mulher – Organização e Trabalho”, os questionários respondidos pelas 

Pastorais locais de doze estados permitem análise da problemática do feminismo difuso, 

oportunizando visualizar a preocupação da PMM em relação à organização das prostitutas 

enquanto categoria. Os questionários respondidos pelas “mulheres da base” demonstram 

confusão no que entendem por “mulher”.  

A maioria das perguntas se relacionam a questões sobre associações de mulheres, 

conquistas de mulheres e melhorias quanto às questões de gênero. Em respostas de perguntas 

como “Como você vê a valorização da mulher em seu estado?”, as mulheres em situação de 

prostituição e as próprias agentes variam entre questões específicas destas primeiras e assuntos 

relacionados a mulheres em geral, demonstrando um problema de compreensão de categoria, 

mas também de nomenclatura, isto é, sobre o modo como a PMM nomearia as mulheres em 

situação de prostituição.  

A designação de “mulheres da base”, a dificuldade em encontrar nomenclaturas para 

se referirem à categoria também envolve o fato de que a PMM esperava, das mulheres em 

situação de prostituição, a visualização e luta por questões referentes a todas as mulheres, e não 

somente a elas mesmas enquanto categoria profissional. Assim, no IX Encontro Nacional, 

                                                           
65 Citação retirada do Relatório do Encontro Nacional de 1994. 
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apesar do avanço e circulação do discurso feminista, a perspectiva visualizada no relatório do 

encontro é a da luta por melhores condições de trabalho para as mulheres, valorização de 

trabalhos subjugados, como de empregadas domésticas, e a busca da sobrevivência ao deixar a 

“vida fácil”.  Não é possível identificar no relatório discussões referentes a divisão social do 

trabalho como patriarcal e, portanto, sexista.  

Em debate pelo movimento feminista, as categorias como machismo, já eram 

utilizadas pela PMM na década de 1970 e 1980, como pudemos ver no capítulo anterior. No 

entanto, a discussão mínima efetuada nos encontros nacionais e no livro do padre Rohner (1988) 

eram mobilizadas para explicar a prostituição em si, para articular as questões sociais 

imbricadas com as socioeconômicas que, de acordo com o discurso Pastoral, eram os motivos 

pelos quais as mulheres estavam em situação de prostituição. Neste sentido, era possível se 

apropriar de elementos do debate do movimento e, ao mesmo tempo, criticá-lo. 

A conscientização de gênero tornou-se possível e mais expressa com a criação do 

SMM, mas, ainda assim, a perspectiva de um feminismo difuso melhor se adequa à análise do 

“novo” discurso Pastoral. Ela é mais apropriada justamente pelas limitações da oficialidade 

desse discurso, pela referência à matriz discursiva do cristianismo, expressa especificamente na 

Teologia da Libertação, que o compõe e ordena, em certa medida. A temática prostituição, 

acompanhada primeiramente por um debate sobre o gênero feminino, e a autoidentificação das 

agentes Pastorais com várias proposições deste debate, fez com que elementos bem específicos 

fossem apropriados pela PMM, possibilitando a emergência de uma entidade mais liberada para 

produzir conhecimento sobre as causas da prostituição e a metodologia de intervenção Pastoral 

necessária para a luta da abolição da prática.  

Dessa forma, ainda que com os limites apontados, a PMM, através e com o SMM, aos 

poucos, produziu e disputou um debate maior e mais complexo sobre o objeto prostituição, 

demandando também uma maior mobilização no país. Por esse motivo, além do SMM e do 

Secretariado Nacional, foi solicitado no IX Encontro Nacional, agentes Pastorais das cinco 

regiões do país para a posição de coordenadores/as, sendo que o Centro-oeste foi a única região 

sem representante. Quatro anos depois, a PMM começaria sua expansão pelo sul de Mato 

Grosso, produzindo e sendo produzida por agentes problematizadores/as da metodologia do 

trabalho Pastoral nos anos seguintes, por não ter contato inicial com outras Pastorais, alheia, 

em certa medida, das problemáticas aqui colocadas, especificamente nos primeiros anos de 

existência.  
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2.2.1 Adequação e/ou assimilação da Pastoral da Mulher Marginalizada em Rondonópolis 

às problemáticas e proposições nacionais  

 

Em Rondonópolis, o resultado da institucionalização do movimento feminista 

enquanto contato com um feminismo difuso surtiu efeitos na PMM muito mais através do 

governo municipal, associações civis e ONGs do que pela condição de Pastoral da década de 

1990. A PMM em Rondonópolis demorou cerca de dois anos para fazer o primeiro contato com 

o SMM e o Secretariado, além do que a experiência de Maria Roselly, especificamente com 

este modelo Pastoral, era antiga, sem atualizações tanto de análise sobre o significado do que é 

ser presença solidária quanto de construção de argumentos abolicionistas, agregando outras 

questões para a análise da prostituição.  

A necessidade de criar a equipe Renascer é aqui compreendida como reflexo da análise 

que a própria equipe fazia sobre a atuação da PMM. No entanto, antes de ser criada, outros 

contatos e parcerias já citados possibilitaram as condições de existências da Pastoral local, como 

o combate às DST. Flávia Izabel Carlini afirmou que os projetos de Assistência Social em 

Rondonópolis, na década de 1990, voltados para questões da sexualidade precisavam de 

paridade da sociedade civil e, devido a temática, as duas organizações que fizeram esse papel 

foram a PMM e a ASA. A divisão de tarefas e o compartilhamento de membros fizeram com 

que a Pastoral se voltasse para questões ignoradas ou pouco mencionadas pelas outras Pastorais, 

como homossexualidade, aborto, uso de preservativos e etc.  

A distância da produção de conhecimento nacional e a proximidade citada com 

organizações governamentais e não-governamentais possibilitaram uma intervenção 

preocupada muito mais com a saúde das mulheres, propondo palestras sobre contracepção e 

aborto por exemplo, para além de qualquer intervenção que visasse o abandono da prostituição, 

portanto, como é o caso de Pastorais mais antigas que na década de 1970 e 1980 

disponibilizavam cursos profissionalizantes para as mulheres que atendiam66. Dessa forma, o 

contato inicial com o feminismo difuso institucionalizado ocorreu menos pela PMM Nacional 

ou pelo conhecimento de Pastorais criadas de 1980 em diante do que pelas relações 

sociopolíticas locais.  

A problemática e intervenção a respeito da saúde das mulheres estavam sendo 

colocadas em andamento pela PMM em Rondonópolis quando três membros, Roselly, Pe. 

Gunther e Eliane, participaram do Encontro de Agentes em São Paulo, no ano de 1996. Além 

                                                           
66 O relato de Pastorais locais que compõem os relatórios dos Encontros Nacionais até meados da década de 1980 

indicam que muitos municípios trabalhavam, logo de início, para fornecer cursos de corte e costura, alfabetização, 

etc.  
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do evento, receberam, no mesmo ano, a visita de duas integrantes do Secretariado Nacional, 

Monique Laroche e Iolanda Yoshie Ide, para a análise das atividades, adequação e orientação 

do discurso. Monique Laroche, inclusive, após a primeira vinda, fez várias visitas à 

Rondonópolis, com o propósito de acompanhar o trabalho local a fim de avalia-lo e adequá-lo. 

Sob influência dos novos contatos, no mesmo ano a PMM abriu uma “Casa de Apoio”, 

espelhada nas casas de cunho assistencialista que existiam no município. No entanto, a 

perspectiva de abrir um local onde as mulheres acessassem cursos profissionalizantes era uma 

prática que acontecia em algumas Pastorais do Brasil, fundamentalmente aquelas que 

conseguiam parcerias suficientes para mantê-las. Este movimento aconteceu desde sua 

emergência em meados dos anos 1960. O aluguel da casa em Rondonópolis foi pago por Pe. 

Gunther até 1997, quando fechou por falta de financiamento para manutenção. Ainda assim, 

conseguiram realizar cursos de confecção de peças íntimas, pinturas, palestras e 

encaminhamentos. Este parece ser o primeiro resultado direto do contato com o movimento 

nacional.  

Em 1998, duas mulheres em situação de prostituição e duas agentes da Pastoral local 

participaram do 10º Encontro Nacional. Além da abertura da casa, apenas após a participação 

da equipe no evento foi constatado no registro local questões relacionadas às problemáticas 

exploradas no tópico anterior e outras específicas da década de 1990. Os presentes produziram 

o “Texto das moções aprovada por unanimidade”, em repúdio ao PL nº 3436/97, de autoria de 

Wigberto Tartuce, então deputado pelo antigo PPB-DF. A moção condenava o deputado por 

apresentar um projeto que “além de querer tornar a prostituição uma atividade profissional”, 

“visava apenas o mercado e a satisfação do cliente”, sem, no entanto, “explorar benefícios para 

as mulheres”. 

Arquivado, o PL de Wigberto Tartuce dispunha sobre a “regulamentação das 

atividades exercidas por pessoas que praticam a prostituição em desacordo com os costumes 

morais e atentatórios ao poder”, sem alterar os artigos do CP que tipificava a exploração por 

terceiros. Além de questões referentes à maioridade e ao livre exercício, o PL, em seu artigo 2º, 

indica que os/as “profissionais do sexo” poderão se inscrever na Previdência Social. E, obriga, 

em seu artigo 3º, os/as profissionais a se cadastrarem em posto de saúde a fim de prevenção de 

DST. 67 

Ao apontar o desacordo que tal regulamentação poderia causar, o propositor afirma na 

Justificativa que a sociedade pode imaginar que “um projeto como este, em plena era da AIDS, 

                                                           
67 BRASIL. Câmara Federal. Projeto de Lei n. 3.436 de 1997. Brasília: Câmara Federal, 1997. 
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poderia significar, em especial para os setores mais e menos conservadores, uma forma de 

burlar a moral social, de colocar em risco a sociedade”. Mas, ao contrário, afirma que 

reconhecendo a cidadania das profissionais, o projeto pretende proteger a sociedade.  

Assinalando as violências às quais são submetidos “os seres humanos” que se ocupam 

desta atividade, Tartuce afirma ser necessário assegurar a essa parcela da sociedade o acesso à 

assistência médica e jurídica, bem como à educação. Ainda, na Justificativa, o deputado lamenta 

a exclusão em que vivem os/as profissionais da “profissão mais antiga do mundo” e explora 

uma pesquisa realizada por uma médica no Rio de Janeiro que, em trabalho de campo, teria 

constatado um número significativo de suicídio e tentativa de suicídio entre as prostitutas do 

Mangue. Tartuce explora ainda, nas últimas páginas, a “hipocrisia” contida na forma como a 

sociedade brasileira lida com a prostituição, afirmando que “os padrões morais é que precisam 

ser reavaliados”. 

O Projeto não abordava os benefícios de se profissionalizar a prostituição para o 

mercado, tampouco argumentava a perspectiva de “mal menor” que acompanhou os defensores 

do sistema regulamentarista no final do século XIX. Mas, denunciando uma possível hipocrisia 

da sociedade, Tartuce explorava seus argumentos a partir do bem que o controle da prostituição 

poderia trazer para a sociedade e para as mulheres em situação de prostituição. Os direitos 

oferecidos para estas, caso a atividade fosse regulamentada, são direitos que qualquer cidadão 

comum, pelo simples fato de ser cidadão, deve ter acesso, o que muitas vezes não ocorre. De 

qualquer forma, sem explorar os argumentos abolicionistas a partir do texto do PL, o relatório 

do encontro de 1998 demonstra que a PMM o condenava enfaticamente. A partir de suposições, 

portanto, as participantes de Rondonópolis tiveram acesso e mobilizaram o protesto contrário.   

Não existia, em Rondonópolis, grupo organizado de prostitutas ou organização alguma 

que lidasse com este público, além da PMM e do governo municipal, tampouco existia 

preocupação do poder legislativo local com a PL, como explicou Maria Roselly. Sob tal análise, 

questionei sobre a recepção e apropriação da possível luta da Pastoral contra a regulamentação 

no município em relação às mulheres em situação de prostituição atendidas pela PMM, ou em 

relação a outras instâncias organizativas do município em geral. À vista do conteúdo do 

encontro de 1998, especificamente da realização da mesa para discutir o PL, Roselly afirmou 

que a preocupação pairava sobre a PMM local da mesma forma que sobre as Pastorais nos 

grandes centros, tanto que, desde passaram a falar, “sempre que possível”, dos malefícios da 

regulamentação. Segundo ela: 

 
Sempre mostramos pra elas que esses projetos em nada iria contribuir pro benefício 

da vida dela, porque na realidade todos os projetos você pode pegar e estudar que você 
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vai perceber que ele é muito bom pros cafetões e pras cafetinas... Mas que pra mulher 

em situação de prostituição não muda praticamente nada.68 

 

 

A adequação às temáticas também tornou-se presente em projetos, oficinas e 

abordagem. Em 1999, por exemplo, a equipe Renascer buscou parceria com a coordenação 

Municipal de DST/AIDS e elaborou o projeto “Prevenção sem Discriminação”, com o objetivo 

de: fortalecer a autoestima da mulher em situação de prostituição; fortalecer a confiança na sua 

sexualidade e afetividade; fomentar o uso do preservativo com seus parceiros; incentivar e 

apoiar a organização das mulheres em situação de prostituição; e fomentar a formação de 

grupos. A aparição de perspectivas como a necessidade de trabalhar a autoestima da mulher, de 

falar sobre sexualidade, para além das questões relacionadas à contaminação via prática sexual 

e a fomentação da auto-organização de prostitutas, que aparecem positivados nesse primeiro 

projeto individual elaborado pela PMM em Rondonópolis, refletem o contato estabelecido com 

o Secretariado Nacional. 

Após a proposição ao governo municipal, sob influência da coordenadora das Ações 

Programáticas do município, a PMM propôs um Projeto, em 2000, na área de Prevenção à 

DST/Aids do Ministério da Saúde, obtendo o financiamento. Questionada sobre a identidade 

Pastoral ser deixada de lado ao realizar parceria com Políticas Públicas para identidade 

específicas, levando em consideração que o contato com a produção de conhecimento nacional 

estava em andamento e também o fato de que grupos associativos de mulheres em situação de 

prostituição espalhados pelo Brasil solicitavam o mesmo financiamento, Roselly afirmou que: 

Por exemplo, o Ministério da Saúde queria que você trabalhasse as prevenções da 

DST/Aids. Trabalho! Não tem problema nenhum, nós trabalharemos a prevenção, 

desde que possamos trabalhar vinculado a questão da sexualidade, a questão da 

autoestima, a questão da saúde integral, tanto que cê vai ver que todos nossos projetos, 

quando se fala de oficinas, é, é de oficinas educativas, tem a prevenção, mas têm a 

sexualidade, saúde integral, cidadania, autoestima, porque a gente entende que só vai 

usar o preservativo também se você... se sentir parte de um processo, né?! E se sua 

autoestima estiver lá em baixo cê tá pouco se importando se você vai pegar Aids ou 

vai deixar de pegar. E tanto que quando nós, nos nossos primeiros projetos, eles 

achavam que isso era besteira, e hoje em todos os projetos eles mesmo pedem, né?!. 

Então eu acho assim, que nesse ponto nós estivemos a frente.69 

 

 

A explicação de Maria Roselly demonstra a estratégia da PMM, bem como seu duplo 

posicionamento. Apesar das características locais, a PMM teria buscado recurso no Ministério 

da Saúde via distribuição de recursos para ONGs, questões que não estavam presentes nos seus 

                                                           
68 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
69 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
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projetos e atividades, mas apareceram por conta das demandas da organização. Tais pontos 

refletem as preocupações do Secretariado Nacional e do SMM na década de 1990, como a 

necessidade de organizar as prostitutas (ainda que com os receios já citados), a valorização da 

prostituta enquanto mulher, a ressignificação de sua sexualidade e a perspectiva da importância 

de destruir a rivalidade entre as mulheres.  

Especificamente, a rivalidade entre mulheres começou a ser trabalhada pela equipe 

Renascer em finais da década de 1990. Junto a ela, o projeto Pastoral, propunha mobilizar as 

mulheres para se auto-organizarem, somado à problemática do surgimento de adeptos a 

regulamentação da prostituição e do próprio PL de Wigberto Tartuce, que, segundo Roselly, 

tinha como um dos problemas fundamentais a ausência de consulta às interessadas. A PMM 

passou, tal qual se propunha nos Encontros Nacionais de 1980 e 1990, a fomentar de forma 

mais enfática a organização das prostitutas, manifestando a necessidade de que a categoria se 

autorrepresentasse na condenação da regulamentação. Os efeitos seriam concretizados na 

década seguinte.  

O principal foco de intervenção da PMM em Rondonópolis na década de 1990 não era 

a auto-organização de prostitutas para fomentar a luta por direitos enquanto mulheres ou a 

necessidade de justificar o trabalho Pastoral perante a Igreja e a sociedade. A fundamental 

intervenção girava em torno da prevenção das DSTs/Aids, enquanto organização atuante na 

saúde de um grupo focal. A partir dessa temática e posição inseriu questões como autoestima, 

sexualidade e auto-organização, construindo-se como Pastoral. Por isso mesmo, facilmente 

reivindicou e alcançou, entre as Organizações Não-Governamentais, financiamentos estatais 

oriundos também de instituições particulares e internacionais que destinavam recursos para o 

Brasil na década de 1990. Em Encontro Nacional, Maria Roselly sugeriu em plenária que a 

melhor forma de arrecadar recursos era se inserir na área da saúde junto ao governo federal 

(SKACKAUSKAS, 2014).  

O contato com o Secretariado Nacional e a visita esporádica de membros nacionais em 

Rondonópolis conformou, aos poucos, uma adesão do discurso local ao nacional, o que não 

parecia ser uma grande preocupação. Conforme Maria Roselly afirmou, nas primeiras visitas 

das agentes nacionais, as equipes de Rondonópolis foram aprovadas enquanto trabalho 

Pastoral70. Ainda assim, segundo a agente, tiveram a preocupação de manter o contato, 

participando de todos os Encontros Nacional, a partir de 1996, e buscando a devida aprovação 

de projetos e ações, como foi o caso da proposição do 1º Projeto destinado ao Ministério da 

                                                           
70 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016. 
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Saúde. Roselly deslocou-se até São Paulo para que os membros nacionais averiguassem se o 

projeto estava de acordo com a perspectiva Pastoral do Secretariado Nacional.  

O conteúdo específico de oficinas, palestras e atividades em geral, que as equipes 

Solimar e Renascer desenvolviam, pode ser averiguado apenas pela relatoria dos antigos 

membros, o que não parece fortuito ao se levantar problemas epistemológicos como o trabalho 

com a memória, por exemplo. No entanto, analiso a institucionalização do discurso 

abolicionista na PMM em Rondonópolis, que reflete mais o contexto histórico, isto é, condições 

de emergência exteriores a PMM, como as relações institucionais da Pastoral local e a 

experiência de intervenção social dos primeiros membros. Todos esses elementos elucubram 

não apenas o foco temático, mas também a metodologia utilizada, como modos específicos de 

ser Pastoral, ainda que a adequação tenha se desenvolvido paulatinamente.  

Neste sentido, a PMM local agia conforme estava habituada, a partir dos meios de 

financiamento e dos assuntos até então possibilitados em detrimento de outras condições de 

emergência e permanência. Por isso mesmo, estrategicamente não abria mão de trabalhar com 

as temáticas que o Ministério da Saúde demandava frente ao grupo em que intervinham. Tais 

condições não impediram que, gradativamente, a PMM em Rondonópolis se 

assemelhasse/adequasse à perspectiva proposta pelas entidades organizativas nacionais. 

Elementos como a discussão das problemáticas enfrentadas e a vontade de se caracterizar 

integralmente como Pastoral da Mulher Marginalizada, fizeram com que a equipe local agisse 

conforme o Secretariado Nacional e o SMM esperavam. Nesses parâmetros, o fomento da auto-

organização de mulheres em situação de prostituição apareceu fortemente na década seguinte.  

2.2.2 Auto-organização de profissionais do sexo na criação do MUPI e na luta contra a 

regulamentação da prostituição 

 

O movimento de organização de prostitutas como uma categoria profissional tem seu 

marco no Brasil no ano de 1979. A data remonta ao dia em que prostitutas e travestis se reuniram 

no centro de São Paulo durante o dia para protestar contra a violência policial arbitrária sofrida 

constantemente nas ruas (LEITE, 1992). A partir do movimento, o debate sobre a prostituição 

começou a circular entre mulheres em situação de prostituição no Brasil. Outro marco, posterior 

ao primeiro, foi o encontro entre as autoidentificadas prostitutas militantes Gabriela Leite e 

Lourdes Barreto, que resultou na organização do I Encontro Nacional de Prostitutas71, onde 

                                                           
71 Apesar da PMM divulgar sua relação com a organização do referido encontro, as organizadoras informam que 

o evento foi promovido pelo Programa “Prostituição e Direitos Civis”, que funcionava dentro do Instituto de 

Estudo das Religiões (ISER) (MARINHO, 2007).   
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foram discutidos temas como a violência policial, o reconhecimento da profissão e a assunção 

da identidade de prostituta (MORAES, 1999).  

A partir de então, o movimento associativo cresceu. Em 1988 foi instituída legalmente 

a associação de Vila Mimosa. Dois anos depois surgiu a Associação das Prostitutas do Ceará 

(APROCE) e o Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Central (GEMPAC). No ano seguinte 

foi formalizada a Rede Nacional de Profissionais do Sexo, agora denominada Rede Brasileira 

de Prostitutas72, como uma rede de militância em relação ao exercício da prostituição. E em 

1991 surgiu a Associação Sergipana de Prostitutas (ASP) e também a Associação das Damas 

da Vida do Estado do Rio de Janeiro. Entre 1995 e 2001 surgiu ainda, em Ribeirão Preto, a 

associação Vitória Régia e a Associação das Profissionais do Sexo da Bahia (APROSBA) 

(MARINHO, 2007).  

O número de associações e os eventos realizados por mulheres em situação de 

prostituição na década de 1980 demonstram que a auto-organização crescia em número, mas 

também em produção de conhecimento e relevância política, independentemente das 

organizações civis atuantes no meio. Essa questão refletia na necessidade de intervir como locus 

de conhecimento, isto é, solicitava que a PMM aos poucos se comportasse como uma produtora 

oficial de conhecimento sobre a prostituição frente ao Estado e às Políticas Públicas por este 

aplicadas, uma vez que a inexistência desse locus poderia resultar no pedido pela 

profissionalização da atividade mercantil. Assim, conforme o debate crescia, nacionalmente, a 

PMM, entendia que precisava intervir e, na mesma proporção, a preocupação se expandia para 

as outras Pastorais locais.   

No entanto, como já mencionado, a preocupação com a organização das mulheres por 

parte da PMM data da década de 1970, quando a Pastoral conseguia mensurar os riscos destas 

mulheres ao se identificarem como uma categoria trabalhista. Ainda que em número a 

organização tenha se expandido gradativamente, é possível verificar, logo na década de 1970, 

tanto a preocupação da PMM com a organização quanto a problematização da categoria 

trabalhista que a organização poderia causar. Tal inquietação mobilizou esta discussão num 

encontro nacional, no entanto, este não foi produzido pela PMM, apenas compôs o conteúdo 

do encontro.   

                                                           
72 Inicialmente denominada Rede Nacional de Profissionais do Sexo, a Rede modificou seu nome duas vezes. 

Primeiramente, logo na década de 1990, tornando-se conhecida mundialmente, mobilizou-se para um novo nome: 

Rede Brasileira de Profissionais do Sexo. Posteriormente, em 2004, com a politização do termo “prostitutas”, 

vendo neste a possibilidade de colocar em evidência a prostituição como direito sexual, passaram a se chamar 

Rede Brasileira de Prostitutas.   
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Na América do Sul, América do Norte e Europa, a manifestação relevante, do ponto 

de vista da organização social, aparece desde a década de 1960, através da realização de greves 

e outras manifestações com o objetivo de denunciar as arbitrariedades do Estado e da polícia e 

mesmo os assassinatos, como é o caso do Brasil (TAVARES, 2015). No contexto, um 

acontecimento mobilizou o ocidente na década de 1970, fomentando posteriormente, inclusive, 

um dia internacional para a categoria. Um grupo de 150 prostitutas ocupou a Igreja de Sant-

Nyzier, em Lyon, para manifestação. Denunciando as violações cotidianamente sofridas, a 

manifestação teve o apoio do Ninho da França através de pronunciamento e explicação do 

ocorrido. O documento redigido pode ser encontrado na pasta do 2º Encontro Nacional da 

PMM, realizado em 1976, três anos antes de o mesmo tipo de protesto ocorrer em São Paulo. 

O texto produzido pelo Ninho demonstra o início da preocupação da PMM com a organização 

da categoria.  

A partir da constatação das violações que as manifestantes sofriam por parte de vários 

seguimentos sociais, especificamente físicos em relação à polícia e aos clientes, o Ninho se 

colocou “ao lado” das prostitutas, estando, inclusive, junto delas fisicamente durante o ocorrido, 

sob a argumentação de que elas estavam denunciando “as opressões pelos quais sofrem as 

pessoas de rua”. No entanto, exaltando a manifestação como “extraordinária tomada de 

consciência”, o Ninho afirmou que, apesar de estar ao lado delas, apoiando suas reinvindicações 

por segurança, dignidade, respeito e etc., a organização se posicionava contra qualquer 

perspectiva de regulamentação, dado sua identidade abolicionista fundamentada pela 

perspectiva que entende a prostituição como “exploração especial que leva a alienação total da 

mulher”.  

O posicionamento do Ninho parece ter se tornado exemplo para atuação da PMM no 

Brasil, tanto no momento quanto posteriormente, inclusive na década de 1990 em 

Rondonópolis. Especificamente a diferenciação entre pedido de direitos por serem cidadãos 

marginalizados e construção de direitos específicos para mulheres em situação de prostituição 

compôs o posicionamento da Pastoral. A PMM fomentou a organização das mulheres em 

situação de prostituição como mediadora dessa diferenciação, posicionando-se não apenas 

como organizadora, mas como locus do conhecimento citado. Por consequência, à medida em 

que os grupos se expandiam na década de 1980 e 1990, ela expandia também seu apoio 

institucional.  

Ainda assim, apesar de, em certa medida, a PMM e a Rede se posicionarem como 

membros de uma luta semelhante, no final da década de 1980 e na década de 1990, ambas 

participaram da mesma batalha de discursos. Tal disputa era composta por outros membros 
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como o próprio governo e o movimento feminista, que lutavam inclusive, por financiamentos 

para atuar na mesma área de projetos, construindo um debate que, gradualmente, separava seus 

objetivos existenciais.  

A Rede foi pioneira na elaboração de projetos de prevenção de DST/Aids com o 

“Previna” em 1989, iniciando a política conjunta com o Estado. E, não diferente da PMM em 

Rondonópolis, colocou seus esforços para intervir na prostituição enquanto grupo focal de 

DSTs/Aids na década de 1990. Para Skackauskas (2007) isso incidiu sobre o movimento de 

prostitutas que entrou na fase de público-alvo e se distanciou do protagonismo, possibilitando 

uma convivência, divisão de espaços e de discursos a partir de uma luta comum em relação a 

PMM. No entanto, a disputa explodiria.  

O debate entre PMM e Rede acentuou-se gradativamente na década de 1990. A Rede 

era solicitada para explicar em que consistia sua organização em fins da década de 1980 para a 

PMM, mas a demanda por explicações renderia mais esforços, conforme ambas atualizavam o 

debate, propondo categorias e criando parcerias, como quando, por exemplo, passou-se a insistir 

na questão da prostituição enquanto trabalho. Por unificação de perspectiva, a PMM utilizou 

expressões de caracterização trabalhista até início dos anos 2000, e, especificamente a PMM 

em Rondonópolis estendeu seu uso na construção dos textos para projetos financiados pelo 

Ministério da Saúde até 2007. A dimensão da prostituição enquanto trabalho, portanto, compôs 

o discurso da PMM na medida em que ambas organizações acreditavam que a luta era em 

comum, apesar da linha tênue na disputa por espaço e saber.  

À vista da questão em comum, a PMM acompanhou e apoiou o movimento da 

associação de Prostitutas, acreditando que as mulheres estavam se organizando por direitos 

iguais aos de qualquer mulher, sendo a prostituição consequência das desigualdades 

socioeconômicas (SCKAKAUSKAS, 2014).  

Quando a prostituição tornou-se objeto de legislação, entendendo como livre o seu 

exercício para controle Estatal e prevenção da proliferação da Aids, com o PL nº 3436/97, o 

debate ainda se direcionava à necessidade de combater os preconceitos, a violência médica e a 

perspectiva liberal em relação à justificativa presente na profissionalização da atividade. Foi 

contra esse projeto que a PMM armou seu discurso, mobilizando fortemente, a partir de então, 

a organização de mulheres em situação de prostituição para firmar uma luta contra tal proposta.  

No já citado X Encontro Nacional, em 1998, o Secretariado solicitou que, antes do 

evento, os/as membros de todas as Pastorais deveriam enviar questionamentos e proposições 

sobre a profissionalização da atividade. O resultado foi discutido na carta assinada pelo SMM, 

intitulada “As mulheres Conquistando sua cidadania: Violência Contra a Mulher x Cidadania, 
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Vantagens e riscos da Legalização da prática da Prostituição”. Na carta, o SMM chamava 

atenção para o fato da sociedade ser responsável pela resolução do tema, assegurando seu 

entendimento de prostituição enquanto exploração e articula sua existência com os problemas 

socioeconômicos e “psicológicos”.  

Também solicitava a divulgação de uma outra Carta produzida pela equipe de Minas 

Gerais, com a questão “quais os caminhos que levam à prostituição?”. A partir disso, debatiam 

duas questões, criando uma narrativa sobre uma menina que fugiu de casa depois do desprezo 

dos homens da família que tentaram seduzi-la, mas foram rejeitados, e para se vingar do 

desprezo a menina não apenas fugia de casa como, “sem saber ao certo” o que estaria fazendo, 

acaba se prostituindo. Depois, o documento explicava que a miséria e o desprezo no trabalho 

doméstico também levam à prostituição. Especificamente, esta carta demonstra o início de um 

movimento que passa, gradativamente, a explorar o sofrimento de mulheres em situação de 

prostituição na infância, quase inexistente anteriormente quando a questão econômica era 

central.  

Com a participação de cinquenta e oito mulheres em situação de prostituição, 

cinquenta e três agentes de Pastoral e sessenta e dois convidados, cinco propostas foram 

aprovadas nesse evento: a rejeição do PL nº 3436/97; a rejeição de iniciativas como essa sem a 

consulta das bases; organização das mulheres prostitutas para a conquista de seus direitos; o 

repudio à violência contra as prostitutas; e a necessidade de atendimento integral à saúde da 

mulher – física, psicológica e preventiva. Através de textos apelativos, portanto, ora igualando 

a mulher prostituída a vítimas de exploração sexual de crianças e adolescentes e ora a mulheres 

trabalhadoras e mães desesperadas por uma saída financeira possível, a PMM fomentou os/as 

participantes do encontro a organizar as “mulheres da base” para que elas se tornassem sujeitos 

de sua própria libertação, expondo o que e como queriam, além de lutar para que os mecanismos 

de cuidado em relação à saúde integral da prostituta fossem iguais aos das outras mulheres.  

Como dito, a Pastoral da Mulher Marginalizada em Rondonópolis, passou a fomentar, 

ainda que paulatinamente, a auto-organização de mulheres desde o primeiro contato com o 

Secretariado Nacional, em 1996, exatamente um ano antes da luta da PMM em esfera nacional, 

recusando a regulamentação da prostituição presente no Projeto de Lei 3.436/97. No entanto, 

considerando a transformação em temática importante nacionalmente, a necessidade da 

fomentação da auto-organização aparenta ter mais sentido em outras localidades do que 

propriamente no interior do Mato Grosso, o que explica a atenção mínima dada a ela nos 

primeiros contatos. 
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Os argumentos sobre a necessidade de ser contra o PL e a depreciação do autor da lei 

ocupavam a Secretaria Nacional e o SMM, de forma que as outras questões, como a prevenção 

das Doenças Sexualmente Transmissíveis eram mais efetivamente discutidas e trabalhadas em 

níveis municipais, como é o caso de Rondonópolis. Após o evento, no entanto, nota-se o quanto 

a ameaça da profissionalização da prostituição passou a ser também uma preocupação para as 

Pastorais locais no restante do país. Como já dito, a PMM em Rondonópolis enviou quatro 

membros para o evento, sendo solicitado pelo SMM que os participantes levassem propostas 

sobre os seguintes temas: profissionalização da prostituição e violência sofrida pelas prostitutas. 

Mesmo não tendo acesso ao conteúdo dessas propostas, pode-se constatar alguns efeitos do 

evento e das solicitações frente a ele na Pastoral em Rondonópolis.  

Mesmo considerando que o trabalho inicial local tinha como centralidade a 

solidariedade com as mulheres da Zona e a prevenção das DSTs/Aids, não existiam movimentos 

semelhantes à Pastoral no estado, tampouco no município. Dessa forma, a Pastoral em 

Rondonópolis permanecia como produtora de discurso sem grandes resistências externas no 

que diz respeito ao debate “regulamentarismo versus abolicionismo”, com poucas ressalvas 

frente a Diocese, já que tinha apoio dos bispos, e como grande representação do público-alvo 

na região sul do Mato Grosso, mesmo que enquanto interventora frente a proliferação de 

doenças. A necessidade de fomentar ainda mais a auto-organização ocorreu a partir de 

acontecimentos exteriores a PMM local, quando tal debate transformou-se em prioridade de 

intervenção social nas discussões nacionais.  

Os fatores citados não sugeriam uma urgência da demanda referida, diferente do que 

acontecia nos centros Pastorais, como São Paulo, Rio de Janeiro e alguns municípios do 

Nordeste. Não apenas devido a discussão mais próxima e intensa com a temática – relacionada 

a localidades turísticas onde o problema da prostituição era mais alarmante, onde o trabalho 

Pastoral existia a mais tempo e, principalmente, onde grupos autônomos de mulheres que se 

identificavam como prostitutas emergiam –, mas também porque aos poucos a questão da 

regulamentação em si, para além da demanda dos direitos comuns a todos cidadãos, passa a 

circular entre outros grupos de articulação social. Movimento que fomentou um protecionismo 

e também que as proposições dos grupos compostos por militantes sem experiência enquanto 

prostitutas fossem legítimas, afinal, seriam as próprias vítimas, como consideram, dizendo 

sobre o que convém, ou não, legislar.  

Em entrevista, questionei Maria Roselly sobre a temática em Rondonópolis, tanto em 

relação a PMM quanto a outras organizações civis e mesmo ao setor legislativo municipal. A 

agente afirmou que não realizaram atividades com a temática para além de seu público-alvo, no 
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entanto, enfatizou que a preocupação surgiu imediatamente após o contato com existência do 

PL e das proposições da PMM em âmbito nacional.  

 

A gente sempre entendeu que, que não devíamos organizar a prostituição, mas as 

mulheres, como grupo de mulheres. Que elas tinham que entender que elas tinham de 

reivindicar. Reivindicar saúde, reivindicar educação, reivindicar os seus direitos como 

cidadã.73 

 

A Pastoral local voltava seus esforços para a saúde da mulher, promovida desde sua 

fundação, mas a novidade, posterior ao evento nacional em 1998, estaria presente no projeto de 

1999, já citado, com a parceria local da Coordenação Municipal de prevenção às DST/AIDS. 

Intitulado “Prevenção sem Discriminação”, o projeto tinha como uma de suas principais 

atividades a realização de encontros e reuniões com pretensão exclusiva de organizar as 

mulheres e articulá-las com outros grupos afins – acredito que se referiam a grupos 

marginalizados.  

Sob a mesma intenção, no projeto do ano seguinte, 2001/2002, intitulado “Prevenção 

DST/Aids”, consta no relatório atividades que tinham como objetivo fomentar a organização 

da mulher em situação de prostituição: “o despertar da consciência para o exercício da cidadania 

é evidenciado, através de: participação das profissionais do sexo em associações de bairros e 

movimentos locais; ações movidas contra atos violentos e preconceituosos em relação a 

profissão exercida”74.  

Apesar da articulação nos anos anteriores e da preocupação latente, em 2002, após o 

arquivamento do PL de Wigberto Tartuce, a PMM em Rondonópolis efetivou a fomentação de 

um grupo de mulheres em situação de prostituição. No referido ano, a Pastoral organizou 

reuniões que previam conteúdos comumente trabalhados, como prevenção de DST, e novos, 

como auto-organização. Como atividade não prevista, consta no relatório uma novidade: a 

realização do 1º Treinamento para Organização das Profissionais do Sexo de Rondonópolis, 

com a participação de Leila Barreto, enviada pela coordenação nacional e membro do 

GEMPAC/PA, para ministrar a palestra.  

O Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (GEMPAC) teve sua fundação no 

dia 1º de maio de 1990, mas afirma atuação na articulação da Rede no final da década de 1980. 

Operam desde então contra preconceitos, a favor da redução de discriminação, valorização da 

identidade de mulher e trabalhadora do sexo, fortalecimento das ações de enfrentamento à 

                                                           
73 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
74 Citação retirada do Relatório “Prevenção DST/Aids” da Pastoral da Mulher em Rondonópolis, referente aos 

anos de 2000 e 2001. 
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Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e combate ao Tráfico de Seres Humanos75. A 

parceria acontecia antes da Rede se pronunciar a favor da regulamentação da prostituição em 

2003. Neste mesmo ano, outro Projeto de Lei, cuja pretensão era regulamentar a atividade, 

passou a tramitar no Congresso Nacional. O PL nº 98/200376, também arquivado, de autoria do 

então Deputado Federal do PT-RJ, Fernando Gabeira, foi o grande mobilizador do afastamento 

definitivo entre PMM e Rede.  

O Projeto de Lei em questão, arquivado, dispunha sobre a exigibilidade de pagamento 

por serviço de natureza sexual e suprimia os artigos 228, 229 e 231 do Código Penal, que tratam 

das atividades em torno da prostituição. No caso do então artigo 231, relativo ao tráfico de 

mulheres, o autor do PL argumenta sua supressão, uma vez que este “somente penaliza o tráfico 

se a finalidade é o de incorporar mulheres que venham a se dedicar à atividade”.  

Gabeira argumentava na Justificativa que a prostituição era “contemporânea à própria 

civilização” e que mesmo reprimida ainda existe porque a sociedade a mantém, de forma que 

“não haveria prostituição se não houvesse quem pagasse por ela”. Lembrando que a prostituição 

é uma “ocupação relegada à marginalidade” e, por isso mesmo, não ousaram tipificar como 

crime, Gabeira afirma ainda que através da lei “seria possível uma série de providências, 

inclusive de ordem sanitária e de política urbana, que preveniriam os seus efeitos 

indesejáveis”77. 

Ainda assim, mesmo com a manifestação pública da Rede pró-regulamentação, em 

2003, no relatório final da Equipe Renascer consta como atividades não apenas a continuidade 

da realização de reuniões específicas para auto-organização, como também a continuidade da 

“articulação e intercâmbio junto a Rede Brasileira de Profissionais do sexo e grupos 

organizados”. Não foi possível averiguar, via relatórios ou entrevistas, se o contato ocorreu 

antes ou após o pronunciamento, no entanto, a participação de membros da Rede em eventos 

em Rondonópolis faz questionar a existência, entre as mulheres da base local, do pensamento 

que considera a regulamentação como uma opção plausível. Ou, mesmo, os motivos pelos quais 

a Pastoral local mantinha por escrito tal articulação após o rompimento efetivo de perspectivas.  

Em 2003 houve o lançamento do MUPI (Mulheres Unidas pela Igualdade), “grupo 

organizado de profissionais do sexo em Rondonópolis”, lançado depois de um curso para auto-

organização com cento e quarenta e seis mulheres, conforme relatório de 2008. O grupo era 

                                                           
75 Disponível em: https://blogdasesquinas.wordpress.com/historia-e-avancos/. Acesso em: 16 jul. 2017.  
76 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 98 de 2003. Brasília: Câmara dos Deputados, 2003. 

77 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 98 de 2003. Brasília: Câmara dos Deputados, 2003. 

https://blogdasesquinas.wordpress.com/historia-e-avancos/
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formado por mulheres em situação de prostituição que, amparadas pela PMM em 

Rondonópolis, se manifestavam contra a regulamentação da atividade. Mas a construção dessa 

perspectiva junto às mulheres em situação de prostituição não parece ter sido uma ideia fácil e 

ainda surte dúvidas, pois Maria Roselly78 informa que um dos membros do MUPI teria utilizado 

em uma “fala” pública recente a expressão “profissionais do sexo”. A agente pastoral afirmou 

ter achado “engraçado” já que o MUPI era contra essa expressão. No entanto, tal perspectiva 

foi construída por elas junto com a PMM local enquanto fomentava a auto-organização.   

No ano seguinte, em 2004, foi realizado o “1ºEncontro das Profissionais do Sexo da 

Região do Sul do Estado de Mato Grosso”. No relatório específico deste evento, intitulado 

“Mulher Trabalho e Saúde”, consta a participação de Maria Roselly, que teria apresentado o 

trabalho da PMM, e de Graça, como membro do MUPI, que também expôs trabalho no evento. 

A primeira palestra foi ministrada por uma psicóloga e terapeuta, cujo título era “Prostituta 

sábia/Prostituta profana”. No evento também ocorreu uma mesa redonda intitulada “Mulher, 

Saúde e Trabalho”, composta por representante da saúde municipal, falando exatamente sobre 

o tema. Yolanda Leão, agente da PMM desde 2000, falou sobre estratégias voltadas para a 

temática em relação as “mulheres em situação de prostituição”.  

Levando em consideração que o objetivo era formar politicamente as mulheres 

presentes para serem militantes questionadoras dos direitos disponíveis a elas enquanto 

mulheres, apenas, e não mulheres prostitutas, e dentro de suas comunidades como sociedade 

civil, bem como trabalhar com a fundamentação da perspectiva situacional da prostituição, o 

evento surtia efeito aos olhos das/os agentes pastorais, como explanou Roselly: 

 

Elas foram assim ocupando espaços políticos, aí começaram a participar de, de 

comunidade em seus bairros, começaram a entender que elas pudiam participar do... 

como que chama aquele negócio que tem nos bairros? É... todo bairro tem um 

presidente de bairro, né?! É nessas assembleias que tem, então, nas escolas, os relatos 

são vários, porque elas se colocam, porque a pior exclusão existente é a auto exclusão, 

então elas se auto excluíram de muitos processos, então eu acho assim, que esse foi o 

maior ganho da, da, pastoral, né?!79 

  

 Fomentando a organização das mulheres enquanto cidadãs de direitos, a PMM local 

desconstruía, ou pelo menos trabalhava a identidade trabalhista que vinha sendo edificada desde 

os anos 1990 pela Rede, consolidada com apoio à legislação que tentava regulamentar a 

prostituição como atividade mercantil. Na mesa “Mulher, prostituição e trabalho”, a agente 

                                                           
78 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
79 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 



124 
 

Neyva Bazzano explanou a temática ao trabalhar com dez razões para ser contra e outras dez 

para ser a favor da legalização da prostituição. Consta no relatório que um dos temas que 

suscitou maior debate no encontro “foi a liberação da profissão, algumas se posicionaram a 

favor e outras contra”. O fato da regulamentação da prostituição ter tido muitos adeptos, 

resultou no relatório, na seguinte formulação: “ainda falta entendimento e esclarecimento das 

profissionais do sexo quanto a direitos que já existem trabalhando como autônomas”. 

A própria expressão “mulheres em situação de prostituição” usada na fala da agente e 

palestrante Yolanda Leão, começou a contrastar com a utilizada até então pela PMM em 

Rondonópolis: “profissionais do sexo”. O contexto sugeria alguns dos motivos. Além da 

tramitação do PL de Fernando Gabeira, em 2000 foi aprovada a nova versão da Classificação 

Brasileira de Ocupação (CBO), modificada em 2002 sob coordenação do Ministério do 

Trabalho e do Emprego. A atividade passou a compor o conjunto “prestação de serviço” como 

“profissional do sexo” e outras nomenclaturas com mesmo significado (RODRIGUES, 2009).  

Na década de 1990, nos documentos dos Encontros Nacionais, constavam a expressão 

“mulheres da base”, mas, considerando os limites das fontes por esta pesquisa analisadas, não 

foi localizada nenhuma referência às mulheres como trabalhadoras do sexo, sendo o trabalho 

valorizado apenas para exaltar sua luta existencial. A opção por parte da PMM em 

Rondonópolis em utilizar a expressão proposta pelo próprio movimento de prostitutas, pode se 

relacionar com o meio financeiro de onde provém parte do seu recurso.  

A Rede não apenas era pioneira em projetos financiados pelo Ministério da Saúde, 

como estabelecia relações com a PMM. Suas proposições eram vistas como ideais para lidar 

com o que se chamou primeiramente de “grupo de risco”, e contrariar a nomenclatura não 

parecia positivo do ponto de vista da permanência na batalha, assim como não afastaria a PMM 

da Rede. De forma que até então, chamar as mulheres prostituídas de profissionais do sexo, não 

necessariamente implicou em ser a favor da regulamentação da prostituição.  

A partir da separação da PMM e da Rede, a primeira organização passou a elaborar 

discurso contrário (SCKAKAUSKAS, 2014) às proposições da segunda, constatando a 

necessidade da nomenclatura diferenciada, perspectiva que tem como condição de 

possibilidade, portanto, a necessidade de diferenciar como as mulheres são percebidas dentro 

da abolição e dentro do regulamentarismo. Não foi possível averiguar o momento exato em que 

a expressão “mulheres em situação de prostituição” passou a ser usualmente utilizada, mas a 

primeira referência nos documentos da PMM local envolve a intitulação da palestra já citada 

de Yolanda Leão, no relatório do ano de 2004. A adesão completa ao termo foi examinada a 
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partir de 2008, mas até os projetos de 2007 a nomenclatura “trabalhadoras do sexo” era 

amplamente utilizada.  

O Projeto de 2004, também financiado pelo Ministério da Saúde, intitulado “Mulheres 

Atuantes”, expressa em seu objetivo geral a nomenclatura de perspectiva trabalhista. Lê-se no 

texto que o projeto pretende “proporcionar a 80% das profissionais do sexo feminino” a 

continuação do trabalho de prevenção, transmissão e controle as DST/HIV/Aids, assim como 

continuar a fomentação da auto-organização, “através de ações formativas e informativas com 

a categoria”. Para realizar tal proposta, a Pastoral local realizou quatro reuniões para auto-

organização.  

 

As programações dos encontros direcionaram-se para a sensibilização das mulheres 

quanto a importância de um grupo organizado para a garantia de espaço e direito na 

sociedade, como direito a vida, a saúde e a cidadania. Sendo necessário articular-se 

com grupos organizados, participar das discussões da classe, movimentos em defesa 

dos direitos da mulher para combater a discriminação e a violência.80  

 

Constata-se, portanto, que a PMM utilizava, em certa medida, a perspectiva trabalhista 

do discurso do movimento de prostitutas, mas a intervenção política por ela desejada era no 

sentido de lutar pelos direitos de mulheres enquanto categoria geral. Aos poucos a Pastoral em 

Rondonópolis se adequou à perspectiva nacional e o discurso que compôs as palestras, os 

seminários e as reuniões de auto-organização pautaram a condenação da regulamentação da 

atividade e a explanação dos motivos pelos quais a instituição assim o pensava. Após 2004, nos 

relatórios anuais, a documentação parte do seu manifesto abolicionista. Na conclusão do 

relatório do projeto do referente ano, ainda financiado pelo Ministério da Saúde, entendiam que 

a legalização da prostituição “expões essas mulheres a uma violência ainda maior, tanto por 

clientes como agentes do estado que tem por obrigação cuidar da segurança e do bem estar do 

cidadão brasileiro”81.  

No projeto de 2005, nomeado “Prevenção DST/Aids”, também financiado pelo 

Ministério da Saúde, reafirmava-se a necessidade da promoção de prostitutas com outros grupos 

já organizados no Brasil. De acordo com o documento, “a PMM sempre entendeu a necessidade 

desse intercâmbio. Em Roo já existe o MUPI com estatuto e diretoria”82. O GEMPAC/PA, 

membro da Rede e a favor da regulamentação, foi citado novamente. No entanto, a novidade 

                                                           
80 Citação retirada do Relatório “Mulheres Atuantes” da Pastoral da Mulher em Rondonópolis, referente ao ano de 

2004. 
81 Idem. 
82 Citação retirada do Relatório “Prevenção DST/Aids” da Pastoral da Mulher em Rondonópolis, referente ao ano 

de 2005. 
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estava na indicação da aproximação, além do SMM e do Movimento de Mulheres de São Paulo, 

com a APROCE (Associação das Prostitutas do Ceará), membro da Federação Nacional das 

Trabalhadoras do Sexo (FNTS), que se posicionava contrária a regulamentação e possuía outras 

frentes de atuação, como a exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente, e o 

tráfico de pessoas.   

Quanto ao projeto de 2006, semelhante ao do ano anterior, a exaltação da necessidade 

de organizar as mulheres em situação de prostituição era pauta, além da importância de 

“politizar” as prostitutas. As mulheres membros do MUPI passam também a ser consideradas 

facilitadoras para a adesão da população alvo para realização da prevenção das DST/Aids. E, 

dentre as palestras, surgiram temáticas outrora não trabalhadas, como a temática 

“prostituição/prazer”, seguida da seguinte afirmação: “os temas trabalhados levaram a uma 

maior consciência em relação à sua sexualidade, seu corpo e sua profissão”.  

A perspectiva de trabalho em conjunto parecia caminhar e tornar o trabalho Pastoral 

local mais capilar, de modo a adentrar em diferentes redes. A abordagem trabalhista era 

adequada, pois através dela a PMM unia as mulheres enquanto categoria marginalizada e 

violentada, explorando as experiências em comum no que dizia respeito a vários âmbitos. 

Passou-se também a considerar positivas, no trabalho de prevenção e libertação, questões 

debatidas por associações de mulheres em situação de prostituição, como as organizadas na 

Rede: sexualidade, o prazer, o corpo e a própria “profissão”. Mas, a partir da união da categoria, 

pontuava-se que a regulamentação traria apenas malefícios para a vida das mulheres envolvidas.  

Dessa forma, o que chama atenção nessa organização é o fato de que mesmo 

fomentando a auto-organização de mulheres e se posicionando como uma mediadora dessa 

organização, a equipe de Rondonópolis utilizava algumas categorias apropriadas e/ou criadas 

pelo movimento de mulheres em situação de prostituição que milita a favor da regulamentação 

da prostituição para divulgar seu discurso regulamentarista até 2007, como o termo 

“profissionais do sexo”, presente no título dos projetos elaborados pela equipe local.  

Como já dito, desde os Encontros Nacionais da década de 1970, os/as agentes pastorais 

e religiosos da organização se preocupavam com o fato das prostitutas se organizarem como 

categoria, no entanto, a perspectiva de libertação junto com a construção de um discurso de 

trabalho produzido efetivamente no Encontro de 1984, desenvolvido a partir de um trabalho 

com elas, e não por elas ou para elas, fizeram com que a Pastoral em Rondonópolis, diante da 

problematização nacional, fomentasse de maneira efetiva a organização das mulheres, 

considerando-se e posicionando-se como mediadora. A fomentação da auto-organização e a 
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posição de mentora dos grupos fazia com que a PMM tivesse legitimidade enquanto uma 

produtora de saber sobre prostituição.  

Fundamentalmente na virada do século a PMM em Rondonópolis se aproxima mais 

intensamente do Secretariado Nacional, ao inserir em suas proposições dois conceitos 

discutidos com maior intensidade nos centros Pastorais mais antigos: a exploração sexual de 

crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas. Ambos os conceitos foram produzidos em tempos 

diferentes, ainda que sob perspectivas jurídicas, tornando-se preocupação mundial, de forma 

que especificamente o tráfico de pessoas aparece como uma reatualização de debate, e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes como uma nova categoria, elaborada a partir das 

proposições do final do século XX sobre crianças e adolescentes. Ambos compunham, a partir 

de então, outras duas frentes de atuação da PMM em Rondonópolis, sendo responsáveis por 

uma especialização do discurso sobre prostituição ao perpassar essas duas problemáticas, além 

da própria prostituição.  

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DAS FRENTES DE ATUAÇÃO DA PASTORAL DA MULHER 

MARGINALIZADA EM RONDONÓPOLIS NA PRODUÇÃO DO SABER SOBRE 

PROSTITUIÇÃO 

 

Em sua tese de doutorado, Andreia Skackauskas (2014) afirma que, a partir da década 

de 1990 a PMM enfocou a prevenção da prostituição como prevenção e denúncia da exploração 

sexual de crianças e adolescentes. Anteriormente tal preocupação, se não existia, estava 

dissipada na luta para construção de direitos mais efetivos e respeito social em relação às 

empregadas domésticas, bem como na construção de lares que intervinham de alguma forma 

por mães solteiras, por isso a solicitação de colocar o nome de “Pastoral da Mulher Só e 

Desamparada”. De forma que não aparece nos relatórios dos encontros nacionais algum texto 

que trate de uma intervenção específica em relação ao que era denominado “prostituição 

infantil”, pressupõe-se que entendiam prostituição como prostituição. 

Como demonstrado, essa anterior postura assim se caracterizava porque a PMM 

compreendia a prostituição fundamentalmente como saída para problemas econômicos de 

mulheres relegadas ao abandono social, ainda que gradativamente tenha acrescentado outros 

elementos em sua interpretação, como a associação do machismo ao abandono de mulheres 

com filhos. Contudo, as questões socioculturais, como o próprio machismo, eram entendidas 

como agravantes da situação socioeconômica, não causa principal, mesmo quando a denúncia 

deste se intensificou e as agentes Pastorais passaram a se identificar com a categoria mulher.  
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A prostituição infantil, referida pela PMM dessa forma até 1980, também era entendida 

como agravante da atividade principal e não problema que comportava questões específicas 

diversas da prostituição adulta, como uma possível discussão sobre livre adesão. Mas, a partir 

da década de 1990, a PMM, em esfera nacional, através do SMM e do Secretariado Nacional, 

iniciou o direcionamento de sua produção de saber sobre prostituição para a construção da 

segunda frente de atuação (SKACKAUSKAS, 2014). Através da intervenção frente a 

exploração sexual de crianças e adolescentes, passou então a dividir a produção de 

conhecimento junto com outras instituições e movimentos sociais brasileiros e internacionais 

que se voltavam gradativamente para a temática a partir do final do século XX.  

A construção da mulher/mãe/trabalhadora não deixou de ser explorada, no entanto seus 

membros visualizaram que descobrir os caminhos pelos quais as mulheres pobres chegam até 

a prostituição comovia a sociedade e, como já vimos nas cartas divulgadas no encontro de 1998, 

a PMM ligou diretamente violência sexual na infância à prostituição. A Pastoral percebeu que, 

quando os discursos sobre a prostituição perpassam a descrição da infância como explorada em 

nível sexual, estes adquirem maior notoriedade. Dessa maneira, a criação da segunda frente 

simboliza um duplo movimento, primeiro a Pastoral se inseriu dentro de uma batalha 

transnacional de proteção à infância e à adolescência, ao mesmo tempo em que reforça o 

discurso pela abolição da prostituição através da segunda frente.  

O Tráfico de Pessoas reemergiu como outro deslocamento na produção de saber. 

Ligado pela FAI à discussão da prostituição desde início do século XX, o ressurgimento da 

problemática ocorreu a partir de denúncias, fundamentalmente na Ásia (MORAES, 2011), e 

discussões mobilizadas tanto pelo movimento feminista quanto por organizações de defesas de 

direitos humanos e governos preocupados com suas respectivas fronteiras e/ou governos que 

tinham acordos com países atentos ao debate. Para continuar na batalha discursiva sobre 

prostituição, a PMM também se inseriu nesta discussão, interligando esses dois crimes, a 

exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas, à prostituição. A partir 

dessa junção de temáticas vislumbra-se a construção de um discurso abolicionista relevante 

perante órgãos nacionais e internacionais. 

A responsabilidade, a divulgação e a produção de conhecimento sobre as frentes foi 

sendo construída gradativamente, principalmente por intermédio do contato entre PMM e a 

FAI, possibilitando que os religiosos da Pastoral fossem convidados em inúmeras situações 

para falar sobre os problemas do Brasil relacionados à prostituição, à exploração sexual de 

crianças e adolescentes e ao tráfico de pessoas, em eventos nacionais e internacionais 

(SKACKAUSKAS, 2014). Na década de 1990, com o afastamento dos religiosos, o convite 
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direcionou-se ao SMM, que rapidamente se tornou o porta-voz da Pastoral sobre as três 

temáticas.  

Em 1991, o SMM foi convidado a organizar a I Conferência Latino-americana e 

Caribenha sobre “Violência, Poder, Escravidão Sexual: Mulheres e Crianças são as principais 

vítimas”, que aconteceu em 1993. Em 1995, mandou duas representantes para a Conferência de 

Bucareste, na Romênia, sobre prostituição e uma representante para a IV Conferência 

Internacional das Nações Unidas sobre a Mulher, em Beijing, na China. Em 1996, o SMM 

participou do Seminário Internacional sobre “pornoturismo”, na Suécia, representou a PMM na 

Conferência Internacional do Crime Organizado e Exploração de menores, em Nápoles e 

ajudou a promover a Campanha Nacional pelo Fim da Exploração, Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (SKACKAUSKAS, 2014).  

Para Skackauskas (2014), o crescente número de encontros e a participação efetiva da 

Pastoral permitiu adquirir capacidade e qualificação, “advocacy”, sobre as temáticas. Quando, 

em 2002, o SMM rompeu a ligação com a PMM, o Secretariado Nacional deixou de atuar por 

dois anos, voltando com a realização de um encontro nacional para formação de agentes em 

2004. Durante a separação, as Pastorais locais continuaram com sua intervenção social, 

especificamente Rondonópolis foi se construindo na década de 2000 a partir das duas outras 

temáticas, fixando sua atuação gradativamente nas três frentes de atuação e, por isso mesmo, 

produzindo um saber sobre prostituição que as perpassam. Especificamente a construção desse 

saber sobre prostituição, produzido através da institucionalização da intervenção social da 

PMM em Rondonópolis na década de 2000, interessa neste tópico. 

A relação entre produção de conhecimento nacional e PMM local se intensificou a 

partir de 1998, quando Maria Roselly, através da participação, junto com dois/duas agentes e 

duas mulheres da base, no X Encontro Nacional, se tornou membro da equipe de formação do 

Secretariado Nacional. Seu objetivo era analisar e avaliar as estratégias de trabalho da PMM 

em âmbito nacional. Tal contato fez com que a equipe rondonopolitana se posicionasse cada 

vez mais a respeito das problemáticas percebidas e produzidas nacionalmente. Três dessas 

problemáticas foram apropriadas pela equipe local, de forma que, ao longo da primeira década 

do século XXI, as questões sobre prevenção de doenças tornaram-se instrumento financeiro 

para intervir em outras questões do que um problema central na existência da Pastoral. Duas 

delas resultaram, portanto, em outras duas frentes de atuação, ainda que ambas perpassassem o 

discurso sobre prostituição e, assim sendo, definissem a perspectiva abolicionista da PMM 

nacional.  
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Através dessas duas questões - o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças 

e adolescentes -, percebo um discurso especializado sobre prostituição, que, apesar de centrar 

seus esforços de maneira diferenciada, por ser melhor e mais trabalhada, em relação as outras 

Pastorais espalhadas pelo Brasil, serviu de modelo homogeneizador. Dito isso, a Pastoral de 

Rondonópolis, aqui é entendida como uma Pastoral completa, por fornecer todo o modelo de 

intervenção produzido pela PMM enquanto organismo. Por assim ser, possibilita que a análise 

da institucionalização do discurso abolicionista na PMM em Rondonópolis seja apreciação da 

alocução abolicionista da PMM em si.  

 

2.3.1 A exploração sexual de crianças e adolescente: de agravante da prostituição à 

também crime específico  

 

Na década de 2000, a PMM já havia solidificado seu trabalho em Rondonópolis, 

alocado seu financiamento via Ministério da Saúde, além do repasse da Diocese de 

Rondonópolis, e mapeado gradativamente outros pontos de prostituição e locais de intervenção. 

As características da intervenção da década de 1990, exploradas nos tópicos anteriores, se 

mantiveram, não apenas pelas preocupações locais orientadas pela conjuntura, mas também 

pelo próprio meio financeiro pelo qual a PMM aplicava seu discurso abolicionista, isto é, via 

enfrentamento e prevenção das DST/Aids. No entanto, o contato com a equipe Nacional foi um 

dos delineadores da construção de três temáticas transformadas em frentes de atuação da PMM 

em Rondonópolis, que, a partir de então, expandiu seu trabalho para além da área da saúde e do 

assistencialismo.   

A “prostituição infantil”, chamada assim inicialmente pela PMM local, já estava sendo 

percebida e trabalhada pela equipe desde meados da década de 1990. Inicialmente se 

materializava na denúncia referente ao número de meninas menores de idade exploradas nas 

zonas mapeadas pelas equipes e em outros locais de prostituição. Maria Roselly informou em 

entrevista, assim como consta no relatório da pesquisa de 2008, que a equipe se assustava com 

o número de adolescentes no meio prostitucional, por isso mesmo, chegaram a formalizar uma 

denúncia que obteve frutos por alguns meses com o devido fechamento de um local, mas logo 

a zona foi reaberta. A agente afirmou também que, desde a constatação da prostituição infantil 

perceberam que a questão deveria ser trabalhada e problematizada de forma diferenciada em 

relação à prostituição adulta.  

Tal perspectiva, fez com que a PMM em Rondonópolis, junto com a equipe nacional, 

refletisse sobre a produção de saber e intervenção social para a construção da frente sobre 
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exploração sexual de crianças e adolescentes. Entendida como violência que, se prevenida 

poderia diminuir no número de mulheres na prostituição no futuro, a exploração tornou-se um 

forte motivo de existência Pastoral na cidade, causa pela qual a PMM intensificou as relações 

com a sociedade civil e com aparelhos do Estado, como a Promotoria da Infância e Juventude, 

chegando a fomentar e participar de um Fórum de articulação nacional para enfrentar o referente 

crime.  

A constatação da prostituição infantil como um problema a ser resolvido, obviamente 

não foi produzida pela PMM, tampouco é exclusiva do Brasil. Os movimentos sociais, as 

modificações nos costumes, a consequência dessas modificações no judiciário e a mídia foram 

fundamentais na ressignificação da prostituição enquanto problema não apenas presente na vida 

das mulheres adultas. As organizações internacionais inseridas na luta pelos direitos humanos 

tiveram papel fundamental para a inserção nacional no debate (MORAES, 2011). No caso 

brasileiro, um dos momentos facilmente identificados como alarme deste problema social no 

Brasil diz respeito a uma reportagem jornalística. O crime e sua preocupação com ele foi notado 

em grande escala pela sociedade brasileira fundamentalmente depois dos artigos do jornalista 

Gilberto Dimenstein, publicados pelo jornal Folha de São Paulo no início da década de 1990 e 

que posteriormente virou livro.  

A obra de Gilberto Dimenstein (1992) apresenta fotos de meninas exploradas que o 

autor entrevistou por todo o Brasil. As informações, as fotos e as condições de vida relatadas 

em seu trabalho chocaram e ainda chocam. Dimenstein (1992) conversou com Jociane e 

reproduziu a narrativa: Jociane era órfã, de nove anos, moradora de uma casa para crianças 

carentes do Governo de Mato Grosso, em Cuiabá, e “perambula” pela praça durante o dia, 

conhecida como ponto de prostituição. A menina, quando perguntada sobre AIDS, respondeu 

que a doença vinha do rio, confundindo a síndrome com a Cólera.  

Toda a divulgação de casos de prostituição infantil que ocorria na década de 1990 fazia 

com que os movimentos sociais acreditassem nas denúncias como conquistas e, ao mesmo 

tempo, “a campanha moral” fazia com que a sociedade civil em geral concluísse que os casos 

relatados estavam aumentando em todo o Brasil, tal como apontava a agente Maria Roselly83, 

ao diagnosticar o crime em sua cidade no início da década de 1990. Para averiguar tal 

informação, Landini (2005) construiu um banco de dados contendo publicações do jornal O 

Estado de São Paulo que abrangia todo o século XX. A autora conclui que a prostituição não 

aumentou, e sim a forma como as notícias eram divulgadas. Essa pesquisa demonstra que a 

                                                           
83 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016. 
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prostituição infantil, que ganhou divulgação na década de 1990, anteriormente era abordada 

como um problema ligado à prostituição adulta, como um agravante desta.  

A PMM não tinha, até a década de 1990, tratado do problema da prostituição infantil 

como uma questão específica, diferente da prostituição adulta, mas no mesmo sentido que 

demonstra Landini (2005), também como agravante. Assim, não era considerado necessário 

elaborar um saber específico ou realizar atividades específicas para o público de crianças e 

adolescentes, mas reduzir as desigualdades sociais, modificar as relações de trabalho 

engendradas por classe e gênero e também acabar com a dupla moral que atingia homens e 

mulheres de forma diferenciada.  

No entanto, a própria mídia, a partir da década de 1980, modificou o discurso sobre a 

prática da prostituição. Abordada de forma diferenciada, a atividade passou a ser analisada 

detalhadamente, os problemas socioeconômicos, tal como a PMM entendia, passaram a ser 

considerados condicionantes, e o desvirginamento, motivo comum no início do século XX, não 

entrou mais em questão. O detalhamento se estendeu também para a preocupação das menores 

exploradas, alcançando proporção em 1992, quando a Folha de São Paulo publicou quase 120 

notícias sobre prostituição infanto-juvenil, divulgando, inclusive, um número de mulheres em 

situação de prostituição no território brasileiro: 500 mil (LANDINI, 2005). 

A movimentação da mídia, da Igreja e de organizações governamentais e não-

governamentais em relação a denúncia e luta contra a prostituição infantil, o “pornoturismo”, a 

pornografia e a pedofilia e mesmo o Tráfico de Pessoas, exigiram da PMM, enquanto instituição 

que trabalha frente a prostituição, uma inserção no debate, a atualização e a produção de saberes 

referentes para permanecer como instituição que advoga frente a prostituição e suas 

especificidades. No entanto, em Rondonópolis, tais temas foram motivo de atividades 

específicas apenas na década de 2000, quando as relações entre SMM e Secretariado Nacional 

se tornaram sensíveis e quando a PMM, na cidade, alinhou-se ainda mais às proposições 

nacionais. 

Na virada do século, muitas críticas estavam sendo dirigidas às categorias que 

vulgarmente se dirigiam à temática, ainda que muitos encontros transnacionais da década de 

1990 já utilizavam “exploração sexual”. Por isso muitas organizações investiram na criação de 

categorias políticas, como “prostituídas”. No entanto, “exploração sexual” passou a ser 

utilizado de forma abrangente para designar os diferentes eventos que vitimizam os jovens, 

como por exemplo a prostituição (MORAES, 2011).  

A movimentação do Estado brasileiro e dos movimentos sociais frente a temática 

resultou em leis, criação de comitês, fóruns e um Plano Nacional. Em 17 de maio de 2000 foi 
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sancionada a Lei nº 9.970/2000 que institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No mesmo ano, na data 

comemorativa dos 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi produzido o 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes84, 

aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que, 

criado em 1992, foi o primeiro órgão governamental brasileiro a debater sobre “prostituição 

infantil”. 

A movimentação nacional, fundamentalmente no que diz respeito a criação do Plano, 

avalizou e criou espaço para que organizações governamentais, não-governamentais e 

movimentos sociais se articulassem ao redor da temática. A PMM em Rondonópolis 

primeiramente, logo em 2000, se articulou com integrantes como as Secretarias Municipais de 

Educação e Saúde, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e os 

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) na organização do FACES (Fórum de 

Articulação de Combate e Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes).  

O FACES foi fundado a partir de um Workshop de Implementação de ações voltadas 

para o combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado pela 

Fundação de Promoção Social (PROSOL) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 

julho de 2000, como consta no relatório do fórum disponibilizado pela Pastoral local. No 

evento, os representantes de doze cidades mato-grossenses decidiram criar um fórum 

permanente fomentador de discussão e atividades. Também no evento foram selecionados 

representantes dos respectivos municípios para participarem do III encontro da CIRCO 

(Comissão Interestadual de Combate à Exploração e Abuso Sexual Infanto-juvenil da Região 

Centro-Oeste), realizado em Goiânia, no mesmo ano.  

Segundo histórico encontrado em pasta de arquivamento sem data/referência no 

computador da PMM em Rondonópolis, a partir dessa movimentação, o fórum foi criado “com 

a finalidade de proporcionar ações de prevenção, atendimento e responsabilização às 

crianças/adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade no município” (PMM, s/d). 

                                                           
84 O documento, inicialmente foi estruturado em seis eixos: análise da situação; mobilização e articulação; defesa 

e responsabilização; atendimento; prevenção; e protagonismo infanto-juvenil. A coordenação colegiada do Comitê 

Nacional, em reunião realizada em Brasília, em outubro de 2006, com o apoio técnico e financeiro da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e da, na época, Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos, deliberou por desencadear um processo de revisão do 

Plano Nacional. 
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Para tanto, basearam-se no Plano Nacional, a partir dos eixos: prevenção, atendimento e defesa. 

E, como parceria tiveram os seguintes órgãos: 

 

Quadro 1 - Parcerias do III encontro da CIRCO 

GOVERNAMENTAL NÃO GOVERNAMENTAL 

 

 Secretaria de Ação Social 

 Conselho Tutelar 

 Promotoria da Infância e Juventude 

 CAPS 

 Polícia Militar 

 Governo do Estado de MT 

 Delegacias da Infância e Juventude/ 

Defesa da Mulher 

 

 

 Pastoral da Mulher/ Mulher 

Marginalizada/ Pastoral da Criança 

 ASA – Ação Solidária na luta contra a 

Aids 

 Grupo de Jovens Assembleia de Deus 

 Grupo voluntários da Paz 

 Grupo Sagrada Família 

 Recanto Fraterno/UNIPROM 

 Sindicatos: SIPROS e Trabalhadores 

do Comércio 

 Cáritas Diocesana 

 Imprensa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em relatórios e documentos localizados no arquivo da PMM. 

 

Além da criação do FACES e da participação na CIRCO como articuladora, a PMM em 

Rondonópolis passou a organizar mais formalmente o trabalho feito com as menores 

exploradas, justamente a partir das novas perspectivas, metodologias de intervenção e de 

legislação que criminaliza a prática. À vista disso, o trabalho, as parcerias e os conceitos 

utilizados para definição da exploração sexual, passaram a contar com uma produção de 

conhecimento específico, não relacionada necessariamente com aquele produzido sobre a 

prostituição. Segundo Maria Roselly, a percepção sobre estas diferenças, isto é, em relação ao 

trabalho feito com as mulheres em situação de prostituição, fez parte da reflexão da equipe 

desde muito cedo. A agente afirmou que: 

 

É que a gente naquele tempo via até com mais frequência que hoje nos pontos de 

prostituição, e nós sempre entendemos que a adolescente não era uma mulher em 

situação de prostituição, era uma adolescente explorada sexualmente, então isso fez 

com que a gente, nós nos aproximássemos de outros grupos, é, no ano 2000, nós fomos 

uma das instituições que ajudou, é, a formar o FACES, que era o Fórum de Articulação 

de Combate e Enfrentamento a Violência Sexual, e nós nunca paramos, desde que 

fomos percebendo essa realidade nos pontos que a gente visitava, nós entendemos que 

precisávamos de uma metodologia diferenciada (...).85   

 

                                                           
85 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017. 
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Neste sentido, a exploração sexual de crianças e adolescentes não apenas aproximou a 

PMM em Rondonópolis de organizações governamentais, como CAPS, Polícia Militar, 

Governo do Estado de Mato Grosso e Delegacias da Infância e Juventude/ Defesa da Mulher 

inicialmente, como também solicitou, por parte da instituição, uma separação teórica e 

pragmática a respeito de prostituição consentida por mulheres adultas e de exploração de 

crianças e adolescentes consentida ou não, como aparece explícito na fala de Maria Roselly. 

Tal saber foi construído gradativamente, conforme as atividades da PMM exigiam, indo além 

das proposições do Plano Nacional e produzindo seu próprio texto.  

Em 2003, a Pastoral participou do encontro do FACES, mas segundo relatório das 

atividades do fórum, houve um enfraquecimento da organização naquele ano. No entanto, no 

relatório da equipe Renascer, de 2003, aparecem algumas atividades da “Equipe Olho Vivo”, 

voltada especificamente para a frente de atuação descrita neste tópico. O texto informa que 

iniciaram um trabalho de prevenção com “adolescentes vítimas de exploração sexual”, através 

do Projeto cujo objetivo foi “traçar estratégias e estabelecer parcerias para coibir a Exploração 

Sexual Infanto-Juvenil”. Na descrição das atividades consta: realização de oficinas sobre 

autoestima, sexualidade, cidadania e prevenção de uso de drogas, DSTs e gravidez precoce; 

realização de atividades culturais e lazer; parcerias com Escolas, Igreja e entidades afins; 

lanches nos encontros; e uma festa de Natal.  

Os temas descritos indicam que a PMM local estaria expandindo seu trabalho via 

FACES e construindo suas próprias estratégias de intervenção em relação a adolescentes em 

situação de prostituição. Demonstram também uma diferença na elaboração dessas estratégias 

de intervenção frente ao público adulto, uma vez que, com exclusão da temática DST e das 

festas em datas comemorativas, os temas descritos não eram trabalhados com as mulheres 

adultas, ou não foram apontados nos documentos. Outra constatação por parte da Pastoral local 

relacionava-se à efetividade da prevenção por meio de atividades com crianças e adolescentes 

já exploradas. Pela necessidade de um trabalho anterior, efetivamente de prevenção, a PMM 

começou a solicitar parceria com “escolas, igrejas e entidades afins”. 

No projeto de 2004, já explorado no tópico anterior, a área de atuação estava descrita 

como “Intervenção Comportamental”. Dentre as atividades, consta a realização de onze cursos 

para profissionais da saúde, assistentes sociais e profissionais afins, cujos conteúdos foram: 

Exploração Sexual e suas consequências; o que é abuso sexual e tipos de abuso; quem são 

exploradores e abusadores e medidas de proteção e denúncia; estigma e preconceito dos 

profissionais de saúde durante os atendimentos. Dentro deste projeto realizaram o seminário 

“Estratégias de combate ao Abuso e Exploração Sexual infanto-juvenil” em parceria com o 
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Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente no município de Chapada dos 

Guimarães.  

Como já percebido pela equipe no ano anterior, a PMM expandiu seu trabalho 

produzindo um saber específico sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e 

intervindo frente órgãos municipais de atendimento em casos de denúncia do crime. Para tanto, 

a PMM apresentava um texto em que diferia exploração de abuso, apontava com dados os 

maiores exploradores/abusadores e também os sintomas de abuso. Posteriormente, esse saber 

compôs o “Caderno de Formação da PMM”, produzido em 2008 na sua primeira edição.  

Sobre abuso, afirmava ser ato sexual entre adulto/s e criança/s e/ou adolescente/s, “tendo 

por finalidade estimular sexualmente esta criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma 

estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa”86. Sobre exploração, explicava ser 

“caracterizada pela relação sexual de uma criança ou adolescentes com adultos, mediada pelo 

dinheiro ou pela troca de favores”87. Ambos, tanto o abuso quanto a exploração consistiam em 

violência sexual, no entanto, visto pela relação comercial, apenas a exploração era considerada 

prostituição. Ainda assim, a PMM continuou com o trabalho de combate aos dois crimes, 

palestrando com profissionais do município, elaborando frentes de intervenção em parceria com 

órgãos locais e, por isso mesmo, firmando um trabalho com crianças e adolescentes que, 

segundo a própria Pastoral local, era de prevenção da prostituição. 

Em parceria com o Programa Sentinela e o Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente, em 2004, houve a tentativa de reestruturar o FACES através de atividades no 

dia 18 de maio. No mesmo ano, representantes do FACES participaram do I Encontro de 

Executores do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, com o 

objetivo de avaliar o referido instrumento. Ainda, naquele ano, houve o Encontro Estadual de 

Enfrentamento à violência Sexual contra Criança e Adolescente e Reunião ampliada da Região 

Centro-Oeste. A partir de então as grandes atividades do fórum centraram-se nesta data, como 

continua na atualidade.  

No entanto, a equipe Renascer, que passou a tratar mais especificamente do tráfico e da 

exploração sexual de crianças e adolescentes, continuou o trabalho iniciado em 2003, 

realizando, em 2004, cento e cinquenta palestras educativas cuja temática voltava-se para as 

dificuldades encontradas no referido trabalho, sendo o título: “principais desafios: a 

conscientização da sociedade com relação a corresponsabilidade”. Segundo o relatório de 2007, 

o trabalho específico também foi realizado com menores exploradas, a partir da realização de 

                                                           
86 PMM. Caderno de Formação para Agentes. 2008, p. 62. 
87 PMM. Caderno de Formação para Agentes. 2008, p. 62. 
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cursos de profissionalização com adolescentes, que atingiu, de acordo com o relatório, cerca de 

80 adolescentes capacitadas a confeccionar bijuterias e chinelos bordados.  

Já em 2008, realizaram 36 oficinas com aproximadamente vinte jovens em cada, 

especificamente para menores prostituídas como vinha sendo feito, mas também foram 

realizadas atividades mais específicas do FACES, como cinco cursos de capacitação para 

equipe/parceiros. Os temas trabalhados foram: descriminação, preconceito, atendimento 

humanizado a adolescente explorada sexualmente, sinais/sintomas físicos e psicológicos do 

abuso e exploração sexual. Dessa forma, a PMM supunha intervir não apenas na prevenção da 

violência sexual, como também realizava seu trabalho central, ou seja, “acolher, orientar e 

acompanhar as mulheres em situação ou em risco de prostituição”, independentemente da idade.  

Os relatórios demonstram um indiferenciado balanceamento no que diz respeito à 

responsabilidade do trabalho Pastoral, como se pode notar. À vista disso, a Pastoral, na cidade, 

tanto intervinha sobre a questão do abuso quanto em relação à exploração, estabelecendo uma 

frente de luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes, espalhada entre FACES e 

equipe PMM em si. A partir de um compartilhamento de membros, portanto, não misturavam 

este trabalho/metodologia de intervenção com o trabalho realizado com mulheres adultas em 

situação de prostituição, como a abordagem nos pontos, as temáticas já exploradas em relação 

às oficinas e à fomentação da auto-organização da categoria. A problemática estaria, no entanto, 

na própria conceituação da prostituição e não no trabalho prático em si, ou seja, na ausência de 

diferenciação teórica e não pragmática.  

A PMM nacional, incluindo, portanto, a PMM em Rondonópolis, identificava-se como 

abolicionista, isto significa que, para além da perspectiva da abolição da prostituição, pelo fato 

de ela ter causas socioculturais identificáveis, como demonstrado no capítulo 1, a ideia do que 

era prostituição também tinha definição específica. Com referência de sua emergência, ainda 

na década de 2000 a prostituição era enunciada como uma situação ocasionada por questões de 

origem socioeconômica que, por isso mesmo e independentemente de ter sido opcional, era 

exploração. Tal inferência é mobilizada pela seguinte perspectiva: antes de qualquer opção, é 

uma violência por existem fatores socioeconômicos que atuam como condicionantes.  

Faz-se compreensível, portanto, que a PMM em Rondonópolis, com as já citadas 

parcerias, realize uma pesquisa contendo questões relacionadas a posição financeira, familiar e 

civil de mulheres em situação de prostituição no estado de Mato Grosso. Tais questões são 

importantes e revelam as problemáticas imbricadas entre possibilidade de o corpo da mulher 

ser mercadoria comprável e classe social/raça. No entanto, a pesquisa não discute questões de 

identidade politizadas pelo movimento organizado de prostitutas, como o prazer ou a 
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possibilidade de barganha nas relações de poder entre clientes e prostitutas. Os dados articulam 

prostituição como uma violência comercial condicional, como exploração.88  

Constatou-se, na pesquisa, que 54,5% das 820 mulheres que responderam ao 

questionário tinham entre 22 e 30 anos, mas o relatório ressalta que menores de 18 anos por 

vezes escondiam sua idade. Neste sentido, a equipe lembra que a porcentagem de 21,5%, o 

grupo de 18 a 21 anos poderia sofrer modificações. Sobre o estado civil, consta que 72,9% das 

mulheres afirmaram estar solteiras e 6,8% casadas ou amasiadas. Apenas 5,2% das 

entrevistadas sabiam ler e escrever; destas 730 mulheres, 60% tinham o primeiro grau completo, 

40% estavam entre o 2º grau incompleto e o ensino superior incompleto.  

No campo sobre a raça 64,1% das mulheres se declararam negras ou pardas. Sobre a 

residência, contatou-se que 87,7% residiam na região Centro-Oeste, e destas, 41% estavam em 

residência própria ou da família. Sobre a configuração familiar, 62,9% tinham filhos, porém 

17% delas, no momento da pesquisa, “não contavam com a presença dos filhos no grupo de 

convivência familiar”, e 18% das mulheres conviviam com seus filhos; 25% delas residiam 

sozinhas e 72% tinham responsabilidade financeira sobre outra pessoa, sendo os filhos em 

55,4% dos casos.89 

Além dessas questões e de outras tantas que dizem respeito à saúde das mulheres, bem 

como de prevenção, duas questões chamaram atenção na investigação, uma referente ao motivo 

pelo qual a mulher vivia em situação de prostituição e a outra questionava o que ela gostaria de 

estar fazendo profissionalmente. Tais questões, junto com os agravantes das condições sociais 

exploradas nos parágrafos anteriores, como a baixa escolaridade, o compromisso familiar e a 

raça servem como justificativa para construir a perspectiva histórica da PMM que concebe a 

prostituição como saída para problemas socioeconômicos.  

Dessa forma, a PMM em Rondonópolis e o Secretariado Nacional argumentam através 

da pesquisa a falta de opção que compõe o contexto de possível adesão das mulheres à 

prostituição, enunciando, portanto, a prostituição como uma exploração, visto não considerar o 

consentimento amplo, efetivo, como os dados coletados e/ou produzidos pela pesquisa 

mostram. O perfil das mulheres que se dizem prostitutas, traçado pela PMM, revela o discurso 

sobre a prostituição desta entidade. Nesta dimensão, as prostitutas são vítimas da falta de 

oportunidades, uma vez que mercantilizar o sexo não seria sua primeira opção. Elas são então 

divulgadas e percebidas como pessoas que precisam de uma renda, pois sustentam suas 

                                                           
88 PMM. Relatório da Pesquisa. Perfil da Mulher em Situação de Prostituição em Mato Grosso. 2008.  
89 PMM. Relatório da Pesquisa. Perfil da Mulher em Situação de Prostituição em Mato Grosso. 2008. 
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famílias, que resguardam relacionamentos afetivos fora do programa e encontram-se em 

constante vulnerabilidade. 

Dito isso, é como exploração que a PMM compreende a prostituição, o mesmo conceito 

utilizado para compreender a violência sofrida por crianças e adolescentes prostituídas. Sem 

diferenciação no plano conceitual, portanto, da prostituição de crianças e adolescentes para a 

prostituição consentida por mulheres adultas. A perspectiva de exploração presente na definição 

da prostituição infanto-juvenil é partilhada com organizações que são pró-regulamentação da 

prostituição. De forma que neste caso, o horizonte das organizações de direitos humanos é 

abolicionista. Aparecida Fonseca Moraes (2011, p. 6) compreende que “a fronteira etária dos 

dezoito anos atuará como um classificador simbólico universal que vai sempre definir a 

prostituição como uma violação de direitos humanos”. Neste sentido, o discurso que 

compreende a prostituição como exploração é articulado com o de exploração sexual de 

crianças e adolescentes, por mobilizar as mesmas categorias e noções. Sendo, o segundo caso 

amplamente aceito e legitimado.  

Além da similaridade conceitual, outra perspectiva fomentou atividades realizadas pela 

PMM em relação à violência sexual enquanto abuso. A violência sexual é também entendida 

como prevenção da prostituição, por compor, em seu significado, o abuso e não 

necessariamente práticas sexuais com razão lucrativa. Tal entendimento foi expresso 

documentalmente no ano de 2008, também no “Caderno de Formação da PMM”. 

Especificamente no tópico “Fatores de predisposição” que compõem o texto “Elaboração do 

diagnóstico da realidade”, a PMM explica que: 

 

 Há casos em que quando na infância a mulher vivencia constantemente a falta de 

atenção afetiva, especialmente paternal (o pai sai de casa antes de a criança 

completar sete anos de idade) uma ansiedade fundamental passa a ser sentida pela 

mulher em que ela associa o amor ao perigo e à morte. Para ela amar, 

conscientemente ou inconscientemente, significa arriscar-se à rejeição e à morte 

e ser abandonada. [...]  

 Experiência de incesto.  

 Imaturidade afetiva. 90 

 

Essas definições, que se articulam com o universo da prostituição a partir de uma 

perspectiva abolicionista, são compreendidas, segundo o referido Caderno, a partir de textos, 

jornais, revistas, livros e depoimentos que abrangem aspectos como estes mencionados. 

Especificamente, essas referências podem também ser encontradas no livro “Um grito de 

milhões de escravas” (1986), escrito por Pires. Apesar de citar diretamente a relação entre 

                                                           
90 PMM. Caderno de Formação para Agentes. 2008, p. 11. 
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infância e causa da prostituição poucas vezes na primeira edição, a segunda, publicada em 2012, 

fez-se mais direta quanto a essa relação, ao reelaborar a escrita sobre os fatores de 

predisposição. Algumas palavras foram acrescidas de forma que a infância é explorada ainda 

mais: “violência, lares desajustados, crianças passando de um lar para o outro; carência afetiva, 

educativa e moral; experiência de incesto e pedofilia, imaturidade afetiva; e meio 

socioeconômico pouco favorecido”91.  

Também, para a pesquisa, coletaram dados sobre abuso sexual na infância. Segundo 

Maria Roselly92, das mulheres que responderam a questão, 33% afirmaram ter sofrido algum 

tipo de abuso. Esse dado foi utilizado pela PMM em Rondonópolis para argumentar a falta de 

opção relacionada à adesão a prostituição, como percebido na fala de Maria Roselly:  

 
Mas, é, é, e uma coisa que aí não é fala minha, aí são falas de estudiosos, e que nós 

encontramos lá na pesquisa que você viu, que 33% dessas mulheres entrevistadas, das 

820, sofreram abuso e exploração sexual, né?! Então também, e como a gente sabe 

que o abuso leva a, a criança a perder as suas referências de afetividades, de 

seguranças, então esse também é um fator que influencia. Então se são 33%, né?! Isso, 

não estou querendo dizer que toda pessoa abusada acaba indo, né?! Mas, que pode 

interferir também, pode, né?!93 

 

Dessa forma, a PMM, a partir da década de 2000, articulou as causas da prostituição 

com a infância pobre e violenta das mulheres. A partir desse espaço e como produtora dele, a 

PMM em Rondonópolis realizou suas atividades e compôs duas frentes de atuação, igualando 

a perspectiva de exploração presente na prostituição infanto-juvenil e na prostituição adulta 

consentida ou não, e também articulando as causas da prostituição anteriormente definidas no 

capitulo 1, precisamente à questão econômica, com o desenvolvimento da sexualidade infantil 

e a intervenção parental nela.  

Além dessa articulação de exploração que compõe a perspectiva abolicionista e do 

trabalho do FACES como interventor importante contra a violência de crianças e adolescentes, 

explorar a infância da mulher em situação de prostituição era uma estratégia utilizada pelos 

antigos membros religiosos da PMM em âmbito nacional. Sobre tal associação, Andreia 

Skackauskas afirmou:  

 

Os religiosos percebiam que a associação das prostitutas com as crianças, e 

principalmente, das mais miseráveis, gerava um argumento potente sobre a figura de 

uma vítima inconteste para sensibilizar e alcançar até os setores mais duros da 

sociedade e do Estado. (SKACKAUSKAS, 2014, p. 56). 

                                                           
91 PMM. Caderno de Formação para Agentes. 2012, p. 21. 
92 Apesar de afirmar em entrevista os dados apresentados, eles não estão no relatório da pesquisa.  
93 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016.  
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A Pastoral em Rondonópolis articulou-se mais eficazmente com setores do Estado 

através dessa frente, como foi demonstrado através dos relatórios, formando, inclusive, 

funcionários públicos locais e mato-grossenses a respeito das definições de conceitos e 

categorias relacionados à violência sexual. No entanto, como enfatizado, tal discurso articulou-

se com o discurso sobre prostituição. Portanto, as abordagens se entrecruzaram no contato e na 

parceria com as organizações governamentais e não-governamentais que se envolveram com a 

PMM.  

Essa questão não aparenta, a partir da análise da perspectiva interventora da PMM em 

Rondonópolis, ser uma problemática para a batalha discursiva em que se insere. Afirmo isso 

por não visualizar a junção das temáticas, a prostituição e a exploração de crianças e 

adolescentes, quando a equipe desenvolveu a segunda frente de atuação, o problema está na 

definição da primeira frente a partir da segunda. Mas, no que diz respeito a outros movimentos 

sociais produtores de conhecimento sobre a prostituição, como o próprio movimento de 

prostitutas, tal frente fomenta análises detalhadas, uma vez que há um grupo de ativistas que 

contestam tanto a vitimização socioeconômica definida pela PMM, quanto a vitimização pela 

exploração e definição de exploração que iguala exploração sexual de crianças e adolescentes 

a prostituição adulta consentida. No entanto, foi especificamente através da associação do 

abolicionismo com a luta contra o Tráfico de Pessoas, como fazem tanto a PMM quanto a PMM 

em Rondonópolis, que o debate entre os vários movimentos atuantes na temática se acentuou 

em torno da questão da exploração. 

 

2.3.2 Tráfico de Seres Humanos: a centralização do conceito como uma discussão sobre 

prostituição  

 

A reemergência dos debates em torno da temática do tráfico de pessoas ocorreu em 

consonância temporal com os debates a respeito da exploração sexual de crianças e 

adolescentes, sendo, inclusive, por vezes trabalhadas em conjunto, já que a abordagem pelos/as 

abolicionistas do primeiro conceito sugere que mulheres e crianças são as maiores vítimas do 

crime. No entanto, segundo Maria Roselly e Flávia Izabel94, a questão da “prostituição infantil” 

apareceu para a equipe em Rondonópolis primeiro, através da própria percepção das agentes 

nas abordagens, ao constatarem menores de idade nos pontos de prostituição ou nas zonas 

                                                           
94 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017; CARLINI, Flávia Izabel. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 02 de dezembro de 2016. 
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confinadas. Quanto à temática do tráfico de pessoas, esta foi aparecendo conforme a Pastoral 

local intensificava contato com o Secretariado Nacional e com o SMM, movimentação que 

ocorreu depois de 1996, como já abordado.  

À vista do contato apontado e da crescente problematização do crime pelos meios de 

comunicação, movimentos sociais e organizações governamentais e não-governamentais, logo 

na década de 2000 a PMM em Rondonópolis passou a atuar nas três frentes, produzindo saberes 

sobre elas, mas conduzindo esses saberes para e por um centro interventor, que, inclusive, 

motivou o trabalho com as duas outras frentes: a prostituição. 

Neste sentido, a terceira frente de atuação da PMM em Rondonópolis possui relação 

intrínseca com a frente principal, tal como os/as abolicionistas da FAI entendiam no início do 

século XX, e continuaram entendendo em finais do mesmo século. Constatando essa ligação, o 

discurso da PMM, na cidade, sobre o tráfico de pessoas possibilita compreender a concepção 

de abolição da prostituição e, portanto, da própria institucionalização do discurso sobre 

prostituição, construída a partir dos novos questionamentos individuais e/ou coletivos, como 

dos movimentos e organizações abolicionistas e regulamentaristas, sobre exploração sexual de 

crianças e adolescentes e tráfico de pessoas, das décadas de 1990 e 2000. 

Em Rondonópolis, a intervenção pragmática em torno da questão manifestou-se na 

virada do século, com encontros, seminários e parcerias relativas, especificamente, ao tráfico 

de pessoas na cidade, ainda que a temática tenha sido levada para eventos nacionais da década 

de 1990 pelo SMM, pelo Secretariado Nacional e pelas Pastorais de cidades onde o turismo 

sexual parecida ser mais evidente, como o litoral Nordestino e no Sudeste. Tal “tomada de 

consciência” tornou-se mais latente fundamentalmente após a inserção do Mato Grosso como 

rota do tráfico nos discursos do SMM, fomentando a necessidade da PMM intervir na região 

no que se refere ao assunto. No entanto, no primeiro momento, a abordagem do tráfico ocorreu 

menos como diagnóstico local e, portanto, pensando como intervir perante a localidade, do que 

como sensibilização e denúncia do crime em escala internacional.  

A primeira atividade voltada para a sociedade rondonopolitana realizada pela Pastoral 

data 2002, um evento que recebeu o nome de “Fórum: Violência contra a mulher – Tráfico de 

Seres Humanos” e contou com a presença, como palestrante, da jornalista e membro do SMM, 

Priscila Siqueira. Como convidados para a composição da mesa de abertura, estavam a então 

primeira dama do munícipio, a presidente do Conselho da Mulher, a chefe do Departamento de 

Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde, a esposa e representante de um 

deputado federal e uma vereadora. Segundo o relatório do encontro, os convidados citados 
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focaram na importância das conquistas de mulheres no último século, sem abordar 

especificamente a temática do evento.   

No que diz respeito ao conteúdo da palestra de Priscila Siqueira, consta no relatório 

que esta teria explorado a conjuntura brasileira a partir do foco da má distribuição de renda, 

apoiada por dados quantitativos do IBGE. A partir desta questão, Priscila Siqueira teria ainda 

relacionado a conjuntura com a busca de melhores condições de vida em outros países e 

apontado como, nesta situação, as mulheres se tornavam presas fáceis. A palestrante abordou 

questões de gênero e terminou cobrando o poder público na criação de políticas sociais que 

favoreçam as pessoas vítimas de violência. Esta primeira discussão mostrou a conjuntura e a 

posição teórica de envolvimento da PMM.  

A vinculação do tráfico, para fins de prostituição, à violência contra mulher está 

relacionada com a perspectiva histórica produzida pelos abolicionistas já abordada no primeiro 

capítulo, tendo como marco a militância da FAI, fundamentalmente para a Convenção 

Abolicionista Internacional. Desde a emergência dos abolicionistas no século XIX, as temáticas 

prostituição e tráfico de pessoas são abordadas e discutidas em conjunto, por vezes se 

confundindo, principalmente em razão da construção do tráfico de pessoas como “Tráfico de 

Escravas Brancas”, isto é, tráfico com finalidade principal de explorar a prostituição de 

mulheres brancas. Quando a temática reemergiu na década de 1980 (VENSON & PEDRO, 

2013; PISCITELLI, 2008), parte significativa do movimento associativo de prostitutas e 

feministas estavam colocando em evidência a perspectiva auto determinista da prostituição. De 

forma que as abordagens tenderam a disputar um saber relativo a necessidade de separação 

dessas questões.  

O movimento feminista intensificou o debate sobre a indústria do sexo a partir da 

década de 1980, quando surgiu uma vertente contestando o entendimento presente na 

Convenção Abolicionista Internacional que estabelecia relação intrínseca entre prostituição e 

violência contra mulheres. Dentro desse debate, e segundo Priscila Siqueira em entrevista à 

Andreia Skackauskas (2014), a FAI teria enfraquecido sua visibilidade e foi substituída pela 

também organização abolicionista CATW (Coalition Against Trafficking in Women), fundada 

em 1988, cujo saber considera toda prostituição como forçada, como exploração, portanto. A 

CATW tem como maior oposição teórica a GAATW (Global Alliance Against Traffic in 

Women), fundada em 1994, tornando-se, dois anos depois, a organização responsável pela 

militância e produção teórica em função da mudança de perspectiva assumida pela ONU ao 

diferenciar prostituição voluntária de forçada, sob o argumento de que o patriarcado é uma das 

dominações condicionantes do tráfico, mas não a única (KEMPADOO, 2005).   
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Tais perspectivas acompanharam outro enfoque feminista da década de 1980, 

compreendendo a possibilidade do sexo como a origem do prazer e do poder na vida das 

mulheres e que, a partir dessa proposição, ressignifica também o entendimento de prostituição 

(RODRIGUES, 2010). A existência dessas concepções compõe a disputa presente na batalha 

discursiva com as proposições das/os abolicionistas que intensificam o discurso em torno da 

prostituição como “escravidão sexual feminina” e como resultado fundamentalmente do 

patriarcado (KEMPADOO, 2005, p. 58) e, à vista disso, lutam para a não regulamentação da 

atividade por parte dos Estados, pelos motivos já explicados, acionando a argumentação que 

compreende que a prostituição regulamentada fomentaria o tráfico de mulheres.  

Respondendo às referidas disputas, na década de 1990 o tráfico passou a ser entendido 

em nível de nações unidas como “comércio e exploração do trabalho em processos migratórios 

sob condições de coação e força” (VENSON & PEDRO, 2013, p. 73), definindo, portanto, com 

relação à prostituição, as condições de trabalho em que poderiam estar submetidas as mulheres 

em situação de prostituição como violenta e não o ato de se prostituir em si. Por esse motivo, 

existiu entre as organizações abolicionistas a tentativa de explorar as condições de trabalho em 

que estariam submetidas as mulheres em situação de prostituição no exterior como violentas, 

escravocratas e de servidão. Como foi o caso da PMM.  

A reafirmação e a construção dessa relação por parte da PMM durante a década de 

1990 e 2000 foi intensificada e apropriada conforme os referidos debates reemergiam. A 

perspectiva da PMM e do SMM estavam em consonância principalmente com a FAI, por 

relação história, mas também com a CATW. Segundo suas proposições, portanto, o tráfico para 

fins de prostituição consequentemente era entendido como violência. Além de tal relação, a 

CATW compreende que a demanda pelos corpos (não pelo sexo) de mulheres e crianças para 

sexo comercial abastece o tráfico com finalidade de prostituição. Dessa forma, através da luta 

contra a indústria do sexo em âmbito de legislações nacionais e internacionais as organizações 

abolicionistas estariam lutando contra o tráfico de pessoas.  

O primeiro fórum produzido pela PMM em Rondonópolis, segundo o relatório, não 

explorou o estado de Mato Grosso ou mesmo a cidade de Rondonópolis como rota de tráfico 

internacional, tampouco abordou as questões socioeconômicas rondonopolitanas, que 

posteriormente e, gradativamente, começaram a compor a justificativa dos Projetos da PMM, 

já abordadas ao longo do capítulo. Mas, seguindo argumentos abolicionistas, Priscila Siqueira 

apresentou o tráfico de pessoas aos presentes, pontuando as questões socioeconômicas que 

motivam a demanda pela solicitação do crime, bem como os motivos pelos quais mulheres e 

crianças são as maiores vítimas, inclusive em casos de coação e força.  
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A palestrante tratou o tráfico de mulheres e de crianças sob a mesma perspectiva, 

classificando o tráfico de mulheres adultas, independentemente de ser voluntário ou não, como 

violência contra mulher. Tal junção condiz com a interpretação de Adriana Piscitelli (2008, p. 

38) ao afirmar que “em termos de sociedade civil organizada, na virada do milênio, a articulação 

contra o tráfico de pessoas esteve associada, sobretudo, à pressão dos movimentos pelos direitos 

da criança”.  

Intitulado “2º Fórum Municipal: Violência contra mulher – Tráfico de Seres 

Humanos”, o segundo evento produzido pela PMM com o tema, data de 2004, e novamente 

contou com a participação da palestrante Priscila Siqueira. O debate sobre o Tráfico no Brasil 

havia se intensificado devido a ratificação por parte do Estado brasileiro do Protocolo de 

Palermo (Protocolo para a Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, em especial 

Mulheres e Crianças), cuja produção da definição supranacional de Tráfico de Pessoas iniciou-

se em 2000. A ratificação e a fomentação de realização de pesquisas sobre o tráfico no país, 

ocasionadas também pelo debate, articulavam-se às novidades trazidas no evento em relação 

ao anterior.  

O protocolo produziu um texto com a tentativa de ampla abordagem do tráfico de 

pessoas, sendo um dos textos que legislam sobre tráfico de armas e munição e sobre 

contrabando de pessoas. Portanto, em virtude do contexto jurídico e de interesses de Estados 

em relação a suas fronteiras, teóricos e militantes da temática afirmam que a intenção do 

Protocolo é combater o crime organizado e não legislar especificamente sobre Direitos 

Humanos (VENSON & PEDRO, 2013). Para tanto, o Protocolo procura abranger várias formas 

de exploração envolvidas com o tráfico de pessoas para outros países. Tal feito ocasionou uma 

definição contestada (PISCITELLI, 2008) do crime, não focalizado apenas na exploração da 

prostituição. Lê-se no documento que:  

 

A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso 

da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 

autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos 

ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 

outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 

prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 

forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos. 95 

 

                                                           
95 BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das ações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. Brasília, 2004b. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm. Acesso em: 07 ago. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm
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Na definição supranacional de um crime com nuances de exploração sexual, a PMM 

enquanto instituição que intervinha frente a prostituição encontrava relação teórica para 

legitimar seu trabalho. Nesta perspectiva, o relatório informa que Roselly teve espaço na mesa 

de autoridades para explicar o trabalho Pastoral e os motivos pelos quais a equipe se preocupava 

com o tráfico de seres humanos, como feito no primeiro evento, com novo aval legislativo. No 

que diz respeito ao tráfico, Priscila Siqueira parece ter apresentado o crime da mesma forma 

que no primeiro encontro, pontuando suas questões “profundas”, cujos níveis seriam sociais, 

políticos e econômicos. 

Além da profundidade do debate, a novidade na relatoria era a explicação das rotas do 

tráfico internacional no Brasil e a inserção da região Centro-Oeste como uma delas. Com 

relação direta a isso, demonstraram aos presentes os motivos pelos quais Rondonópolis deveria 

se preocupar com o tráfico na região. Priscila Siqueira apontou as rotas utilizando como fonte 

a pesquisa PESTRAF (Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins 

de Exploração Sexual), apresentando dados econômicos como a explicação de que o tráfico de 

seres humanos é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, movimentando sete bilhões de 

dólares anualmente, e afirmou que quatro milhões de pessoas somem anualmente no mundo, 

sendo as principais vítimas: crianças para o tráfico de órgãos, adoção e exploração sexual; 

homens para o trabalho escravo; e mulheres e adolescentes para a prostituição.   

Os dados e as rotas são resultados de pesquisas realizadas por parcerias não-

governamentais e governamentais, como a PMM e o SMM, e foram questionados e criticados 

sobre os procedimentos metodológicos, da mesma maneira que Nickie Roberts (1996) 

denunciou que os dados divulgados pelas abolicionistas no início do século XX. A PMM e o 

SMM haviam participado como fornecedores de informação no levantamento de dados sobre 

tráfico de pessoas no território brasileiro através da PESTRAF, publicada em agosto de 2002. 

Na região centro-oeste especificamente, a pesquisa foi realizada pelo IBISS-CO (Instituto 

Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável Centro-Oeste) como sugestão da CIRCO em 

2000, no III Encontro da Região Centro-Oeste de Combate à Violência Sexual contra Crianças 

e Adolescente. A pesquisa analisa documentos disponibilizados em âmbito de Poder Executivo, 

como a Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, além de dados e informações 

solicitadas para órgãos que lidam com a temática, como a Pastoral da Mulher Marginalizada, 

caso de Rondonópolis, e o Conselho Tutelar.  

A PESTRAF não foi apenas realizada na região Centro-Oeste, mas em todo o Brasil, 

e contou com o apoio do SMM, inclusive, para sua aplicação em âmbito nacional. Através de 

jornais, relatórios, inquéritos e relatos de pesquisadores e equipes regionais, um abrangente e 
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extenso estudo sobre o Tráfico de Pessoas compõe o texto final. Uma das questões que chamam 

atenção diz respeito ao teor sensibilizador encontrado na pesquisa nacional e nas falas de 

palestrantes abolicionistas quando abordam o tema. Lê-se no relatório sobre os motivos pelos 

quais as pessoas aceitam o Tráfico: 

 

No rol dos sonhos, despontam: o desejo de uma vida melhor; a vontade de ter melhores 

salários e de ganhar em dólares; a oportunidade de morar e trabalhar no exterior, de 

ajudar a família, de comprar moradia, de investir no próprio visual, de romper com a 

vida de insatisfação, pobreza, e de adquirir novo status social.96  

 

Tais elementos são utilizados como sensibilizadores para lidar com a questão, 

construindo uma narrativa que permite os efeitos necessários do quadro de exploração, tal como 

na pesquisa ou quando a PMM justifica os motivos pelos quais as mulheres procuram ou 

aceitam o tráfico. Essas questões, entre outras, são consideradas como efeitos colaterais do 

Protocolo, devido à definição de exploração no tráfico de pessoas. À título de exemplo, uma 

discussão oriunda da questão se refere a casos em que mulheres saem do país sabendo que irão 

trabalhar na indústria do sexo no exterior e ainda assim, por causa do Protocolo e de legislação 

nacional específica, são consideradas como traficadas. Tal fato alinha-se também à dúvida da 

forma pelo qual são produzidas estatísticas, como foi questionada a PESTRAF. E, por fim, há 

que se analisar como o Protocolo é inserido no contexto legislativo e institucional nacional “e 

de que modo a lei é aplicada, considerando o perfil do autor e vítima e qual a rede de proteção 

psicossocial de que os Estados dispõem para lidar com o tema” (SCHILLING & OLIVEIRA, 

2014, p. 51).   

Em 2004, a questão do tráfico apareceu ainda em outro documento da PMM local, no 

relatório do I Encontro das Profissionais do Sexo de Mato Grosso – Mulher Trabalho e Saúde. 

Na mesa “Tráfico de Seres Humanos”, uma representante do IBISS-CO, Silvana Colombelli, 

fez uma atividade sobre a temática. A convidada iniciou sua fala perguntando se alguma das 

mulheres presentes já haviam recebido proposta para ir trabalhar no exterior como prostituta, 

oito mulheres responderam que sim e contaram seus respectivos casos para os presentes. Em 

seguida, a palestrante explorou dados nacionais e internacionais e ainda explicou o 

funcionamento do referido crime. Segundo ela, as mulheres recebem propostas de casamento 

ou de trabalho e quando chegam no local têm seus documentos retirados. Explicou as 

                                                           
96 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima (orgs.). Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes 

para fins de exploração sexual comercial no Brasil – PESTRAF: Relatório Nacional - Brasil. Brasília: CECRIA, 

2002. p. 109-110. 
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finalidades e se aproximou dos elementos abordados por Priscila Siqueira nas duas palestras já 

analisadas.   

Utilizando a mesma questão sensibilizadora indicada anteriormente, a palestrante 

também explorou o engano pelo qual passam as mulheres traficadas e também explicou que 

independente da vontade da vítima, o crime se configura como tráfico, sinalizando mais um 

questionamento que as abolicionistas devem responder, mas que recebem suporte do Protocolo 

em seu artigo 3º. Lê-se no texto que “o consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas 

tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será 

considerado irrelevante [...]”97. Tal questão é problematizada pelas feministas transnacionais, 

cujas proposições refletem sobre a opção e a clara adesão daquelas que, segundo as 

abolicionistas, seriam vítimas (KEMPADOO, 2005).  

Esse debate se articula anteriormente, na definição de prostituição como exploração 

ou como atividade trabalhista. No entanto, até 2008, como assinalou Adriana Piscitelli (2008) 

a definição do tráfico pelo Código Penal brasileiro não se baseava na articulação de coerção e 

exploração, no caso de prostituição. Ainda assim, tanto na mídia quanto na retórica das 

organizações abolicionistas a coerção era explorada ou o engano e a fralde, como aparece na 

palestra organizada pela PMM, ainda que ela não estivesse nas questões judiciais.   

O tema da agência reapareceu na legislação nacional em 2009, quando o artigo 231 do 

Código Penal passou a tratar de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração, 

igualando a prostituição à exploração (VENSON & PEDRO, 2013). Tal como abordado no 

parágrafo anterior, as feministas regulamentaristas e parte das associações de prostitutas, 

questionavam, antes mesmo da edição no Código Penal, a agência de mulheres que afirmam, 

por exemplo, ter optado lucidamente pela prostituição. Nesta perspectiva, Ana Maria Venson e 

Joana Maria Pedro (2014, p. 123) alegaram que “ao igualar prostituição à exploração sexual, 

apaga-se a agência das pessoas que se envolvem nesta atividade e boicota-se a discussão a 

respeito dos direitos das pessoas que se dedicam voluntariamente a esta atividade”.  

Por outro lado, organizações abolicionistas, como a PMM, viram seus discursos sendo 

apropriados pela legislação nacional. Os argumentos feministas que compuseram 

gradativamente seu discurso desde a década de 1990 sobre as relações de poder desiguais entre 

clientes e prostitutas bem como a definição da prostituição como opção ocasionada pelas 

                                                           
97 BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das ações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. Brasília, 2004b.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm. Acesso em: 07 

ago. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm
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condições socioeconômicas resultaram na movimentação teórica que produziu o artigo. 

Especificamente no Caderno de 2008 a perspectiva das relações desiguais aparecem mais 

enfaticamente no discurso pastoral quando explica-se que “o uso do corpo para sobreviver pode 

fazer com que a mulher sinta o peso do poderio masculino, deixando transparecer uma grande 

inferioridade com relação ao homem”98.  

O discurso feminista abolicionista foi/é apropriado por esta organização religiosa 

abolicionista para construção do seu discurso como interventor legislativo, visto que os 

argumentos de que a prostituição é saída para problemas econômicos não são suficientes para 

que o Estado compreenda a prostituição como uma violência em si mesma, daí então a 

necessidade de abordar a prostituição como violenta e não apenas as possíveis condições pelas 

quais ela é realizada. Todo o argumento da PMM sobre o tráfico e a perspectiva militada por 

ela para intervir frente os argumentos para a positivação do crime, centra-se no entendimento 

sobre prostituição, que não é apenas dela, mas se expande para a discussão do crime no Brasil.  

Ainda que as atividades da PMM em Rondonópolis sobre o tráfico de pessoas sejam 

pouco trabalhadas, do ponto de vista de atividades específicas, Roselly e Flávia Izabel99 

afirmam que a temática é uma frente de atuação importante, conteúdo presente nas abordagens, 

como intervenção direta com as mulheres em situação de prostituição, e nos seminários e 

eventos realizados pela equipe local. No entanto, a temática em si tende a aparecer muito mais 

na composição do seu discurso do que em atividades específicas de intervenção. Nesta 

perspectiva, aciono novamente a proposição das historiadoras Ana Maria Venson e Joana Maria 

Pedro por afirmarem que “o que move o debate geral sobre o tráfico internacional de pessoas 

no Brasil, além das exigências internacionais de combate ao crime organizado transnacional, é 

fundamentalmente o sentido generalizado de que se deve evitar a prostituição” (VENSON & 

PEDRO, 2013, p. 78).  

Por este motivo, a PMM, tanto em âmbito local quanto nacional, percebeu a 

necessidade, fundamentalmente a partir da década de 1990, de atuar frente este crime, no 

sentido de militar para que a prostituição seja abolida, articulando nestes argumentos elementos 

do discurso feminista e também aqueles que já compunham sua matriz discursiva emergente, a 

Teologia da Libertação. Sendo esta última a principal referência argumentativa da PMM e da 

PMM em Rondonópolis: a necessidade socioeconômica.  

 

                                                           
98 PMM. Caderno de Formação para Agentes. 2008, p. 14.  
99 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2017; CARLINI, Flávia Izabel. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 02 de dezembro de 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência da prostituição mobiliza um debate específico, necessário e complexo que 

se estende do século XIX até o XXI. Assim se caracteriza porque a elaboração dos sistemas 

pelo qual o Estado deveria lidar com a prostituição incita discussões sobre a realidade, de ordem 

de papeis de gênero, violência, exploração, sexualidade, idade e direitos humanos. Justamente, 

toda a complexidade do debate torna possível a existência mútua e múltipla de posicionamentos 

que se repelem, se negam, se cruzam e se complementam. De forma que, mesmo em países 

onde existe uma base teórica legislativa muito bem definida sobre como lidar com a atividade, 

ainda surgem debates e/ou possibilidades de violações de direitos humanos, para além do que 

a própria legislação prevê.  

A título de exemplo, lembro da matéria veiculada no jornal O Globo pelo jornalista 

Fernando Moreira, em 2014, cujo título era “Policiais do Havaí querem lei que lhes permita 

sexo com prostituta”100. Como em grande parte dos estados norte-americanos, a prostituição no 

Havaí é proibida. Neste sentido, a matéria tratava-se, pois, de policiais sugerindo que durante 

as investigações pudessem praticar sexo com as mulheres em situação de prostituição. Para 

além da questão da investigação em si, são homens solicitando a prostituição para se ausentar 

da criminalidade, ao mesmo tempo em que facilitam e instigam a realização do crime, no caso, 

pela mulher. O texto foi finalizado com a informação de que a questão estava sendo analisada 

pelo Congresso havaiano. 

Outro ponto importante alinhado à complexidade do debate e que se relaciona com o 

desenvolvimento desta pesquisa, diz respeito ao que os sujeitos, individual ou coletivamente, 

estariam expressando, isto é, o que estão dizendo quando se referem a abolição, proibição 

regulamentação ou autodeterminação. Minha experiência pessoal participando de congressos, 

seminários e eventos que de alguma forma perpassam a temática, demonstra que os ânimos se 

exaltam quando se trata da problematização da prostituição. O fato ocorre na medida em que 

os sujeitos políticos passam a acusar uns aos outros de estarem falando “pelos envolvidos”, 

“colocando experiência pessoal em perspectiva quando se trata de uma questão coletiva, “sendo 

moralista” ou “confundindo o que é liberdade sexual” e etc. Essas questões também aparecem 

em textos acadêmicos, como o de Claudia Fonseca (2016), onde a autora questiona a confusão 

que abolicionistas fazem entre “vítima” e “traficada”.  

                                                           
100 Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/policiais-do-havai-querem-lei-que-lhes-
permita-sexo-com-prostituta-528405.html. Acesso em: 03/08/2017. 

http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/policiais-do-havai-querem-lei-que-lhes-permita-sexo-com-prostituta-528405.html
http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/policiais-do-havai-querem-lei-que-lhes-permita-sexo-com-prostituta-528405.html
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Na mesma perspectiva, é muito comum na história da prostituição, os debates se 

acentuam quando acontecem grandes eventos. Em decorrência disso, quando anunciado a 

promoção da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos no Brasil, realizados em 2014 e 2016, 

respectivamente, os debates explodiram. Em resposta direta, a PMM colocou enfaticamente em 

seu Caderno de Formação para Agentes de 2012, referente a sua segunda versão, que era 

contrária à regulamentação e profissionalização da prostituição, diferentemente da versão 

anterior que contava com explicações pormenorizadas do universo em questão, e inclusive 

explicava o que eram os sistemas, mas não pontuava expressamente a rejeição “ofensiva” ao 

regulamentarismo. Apesar de assim se posicionar desde sua emergência.  

Na época, a PMM não foi a única instituição pró-abolição que se manifestou em 

relação aos grandes eventos e ao aumento da procura pela indústria do sexo, associações de 

prostitutas abolicionistas também o fizeram. Membros de associações de prostitutas pró-

regulamentação e feministas radicais e passaram a compor matérias jornalísticas101 explicando 

a problemática das temáticas, como foi o caso da reportagem referente aos Jogos Olímpicos em 

que participou como entrevistada a advogada e feminista radical, Eloisa Samy. Segundo a 

matéria de Rodrigo Constantino, colunista brasileiro, para a Gazeta do Povo, Eloisa teria 

afirmado que a prostituição “é a principal forma de exploração da mulher e da objetificação dos 

nossos corpos”102. Mas, o que chama atenção na reportagem é o título, exemplificando a 

problemática intrínseca nas discussões sobre prostituição ao estampar que aquelas que lutam 

pela abolição da prostituição estariam “versus” as prostitutas, e não ao regulamentarismo ou a 

indústria do sexo. O título escolhido para a matéria suscita debate: “Feministas Radicais x 

Prostitutas: a Batalha Olímpica”.  

A maneira de aventar o assunto causa um desconforto por soar desonesta ao ser 

colocada em perspectiva com o discurso Pastoral analisado neste estudo, isto é, contrasta com 

a maneira pelo qual a PMM se manifesta ao longo de sua história. Ainda que não se considere 

feminista radical, mas abolicionista, como as feministas radicais, vários documentos da PMM 

enfatizam posicionamento “ao lado” das mulheres em situação de prostituição e não contra, ou 

“versus”, elas. Pode-se averiguar tal posicionamento na carta do Ninho veiculada pela PMM na 

década de 1970, ao manifestar-se de tal maneira quando prostitutas fizeram protestos em Lyon 

                                                           
101 À título de exemplo, referente às Olimpíadas no Rio em 2016 e ao PL “Gabriela Leite”, a reportagem do Nexo 

entrevista uma feminista da Marcha Mundial de Mulheres que se posiciona abolicionista. Disponível em: 

https://goo.gl/XU4oQv. Acesso em: 07 ago. 2017.  Também referente à época, o jornal El País noticia o confronte 

de opiniões entre feministas abolicionistas e prostitutas pró-regulamentação. Disponível em: 

https://goo.gl/ZmcU8b. Acesso em: 07 de ago. 2017. 
102 Disponível em: https://goo.gl/xrjoWM. Acesso em: 03 ago. 2017. 

https://goo.gl/XU4oQv
https://goo.gl/ZmcU8b
https://goo.gl/xrjoWM
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na França, ou mesmo quando Maria Roselly, acionando suas matrizes discursivas, coloca as 

prostitutas como vítimas, por estarem à margem de um sistema sociopolítico e econômico, 

afirmando que tais motivos acionam seu dever de cristã de posicionar ao lado dos menos 

favorecidos103.  

Tais problemáticas enunciam a necessidade de acionar ferramentas teórico-

metodológicas que possibilitem a produção de instrumentais sócio históricos capazes de 

analisar os saberes que instituem a realidade da prostituição e, portanto, influenciam na 

produção e negação de Políticas Públicas, Projetos de Lei, etc., direcionadas às mulheres nesta 

situação. Neste sentido, a partir da identificação da dimensão de importância de um saber 

específico e com a finalidade de analisa-lo, o objetivo desta dissertação foi compreender o 

processo de institucionalização do discurso abolicionista na Pastoral da Mulher Marginalizada 

em Rondonópolis (MT) através de suas condições de possibilidade para emergência e 

permanência, no período de 1994 a 2008. 

A hipótese defendida no estudo foi que esse discurso se institucionalizou, ou seja, foi 

produzido, conforme estabelecia relações dentro da batalha discursiva sobre prostituição do 

contexto em que emergiu, e que se transformou em relação à sua emergência no Brasil na 

década de 1960 conforme esta mesma batalha, com a finalidade de permanecer ou se fixar como 

locus de conhecimento da temática. À vista de sua imersão contextual própria, e ao contrário 

do saber Pastoral produzido até meados da década de 1980, a PMM em Rondonópolis, emergiu 

intervindo frente às DST/Aids e só se apropriou das questões debatidas nacionalmente, 

conforme as relações externas permitiam e solicitavam. Neste sentido, apenas na década de 

2000 a equipe em questão voltou seus esforços para a temática da exploração sexual de crianças 

e adolescentes e o tráfico de pessoas, quando as relações sociopolíticas externas solicitaram a 

mobilização local em relação ao crime, o mesmo ocorreu com o tráfico de pessoas.  

Para realização de tal feito algumas ferramentas teórico-metodológicas foram 

mobilizadas na produção do caminho de investigação. Um dos principais arcabouços foi a 

noção de “acontecimento” desenvolvida pelo filósofo Michel Foucault. Por meio dela foi 

possível considerar a produção do saber em questão, isto é, a perspectiva abolicionista da PMM, 

como irrupção de uma singularidade histórica que, somada a noção de “genealogia”, 

proporcionou dizer sua proveniência, sua emergência, seus significados. O caminho foi 

construído, considerando ainda que as coisas ditas e queridas sofreram e sofrem “invasões, 

lutas, rapinas, disfarces, astucias” (FOUCAULT, 2012, p. 55). Dessa forma, a perspectiva de 

                                                           
103 CANDIDO, Maria Roselly Pinheiro. Entrevista concedida a Jovelina Carlini. Rondonópolis, 28 de março de 

2016. 
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“essência” foi considerada dentro de noções teórico-metodológicas que apenas permitem 

realizar esta “busca” se partirmos do pressuposto que a essência “foi constituída peça por peça, 

a partir de figuras que lhe são estranhas” (FOUCAULT, 2012, p. 58). 

À vista disso, a dissertação foi escrita a partir de elementos que se entrecruzam em 

determinado momento histórico e possibilitam a emergência de um acontecimento. De modo 

que estes elementos não necessariamente emergem no mesmo momento em que o 

acontecimento em questão, mas se relacionam consideravelmente com as coisas ditas pelo 

acontecimento. Neste sentido, para analisar a institucionalização do discurso sobre prostituição 

em uma pastoral da Igreja Católica na década de 1990 em Rondonópolis foi preciso considerar 

elementos que ora estavam em consonância temporal e espacial com a emergência e/ou 

permanência do discurso em questão e ora se referiam a um passado longínquo que, sem 

considerar a predição do futuro, no momento não necessariamente tinham correlação direta com 

a Pastoral da Mulher Marginalizada ou com sua institucionalização em Rondonópolis. Mas, não 

exatamente ao contrário, diziam respeito a sua emergência em 1960. 

Através do próprio discurso, os elementos, como a batalha discursiva sobre 

prostituição do final do século XIX, os resultados da luta do movimento feminista, a Teologia 

da Libertação, o movimento associativo de mulheres em situação de prostituição e a epidemia 

do HIV/Aids entre outros, foram selecionados. Eles explicam porque e como, na década de 

1990, a PMM em Rondonópolis emergiu e tornou-se o que é atualmente. Especificamente, esta 

esteve inserida, desde sua criação, em batalhas discursivas referentes ao seu contexto. Jogos de 

disputa de saber e poder que tiveram como prática a definição por ela da prostituição e se 

transformaram no que diz respeito a usos de conceitos e categorias conforme surgiam e/ou 

saiam membros. O que foi preciso considerar a priori é que esse saber, de antemão, tinha uma 

base conceitual formada, construída desde a década de 1960.  

Os capítulos foram elaborados com base na investigação conceitual apresentada, 

perseguindo a hipótese de como a PMM se define a partir da sua emergência e se transforma 

dentro de seus próprios jogos de disputa de saber em Rondonópolis. Em decorrência de tal 

perspectiva, a dissertação foi dividida em dois momentos, o primeiro, que imputa o primeiro 

capítulo, se refere a emergência e a construção desse saber em esfera nacional, bem como 

seleciona a Teologia da Libertação e o movimento feminista como matrizes discursivas da 

emergência e construção de seu discurso. E o segundo pauta a criação e a institucionalização 

em Rondonópolis do discurso analisado no capítulo 1.  

Acompanhando o discurso como irrupção e como descontinuidade, a pesquisa 

demonstrou que a PMM iniciou seu trabalho no Brasil tendo como uma das tarefas mais difíceis 
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e urgentes o convencimento da necessidade dos membros da própria Igreja Católica 

abandonarem a concepção histórica de prostituição como pecado, marcando de início a 

possibilidade de visualizar uma ruptura no discurso da Igreja Católica. Com essa perspectiva, 

solicitava que a Igreja se voltasse para a cessação da atividade, tendo como objetivo a 

solidariedade e assistencialismo para com as mulheres que estavam na referida “situação”, 

diferentemente do que escreveu o colunista Rodrigo Constantino na reportagem citada acima. 

Essa tarefa mobilizou a investigação dos elementos que possibilitaram que, parte da Igreja 

Católica brasileira, tivesse abandonado a concepção de prostituição enquanto pecado, com a 

finalidade de compreender tal discurso e seus fundamentos. 

Demonstrei que, como resposta às perspectivas de regulamentar ou proibir a 

prostituição, feministas cristãs viram através de ambos os sistemas a exploração do corpo da 

mulher que encontrava na prostituição um meio de sobrevivência. Como resistência a violência 

aos corpos que visualizavam nos dois outros sistemas, o abolicionismo tornou-se a alternativa 

mais plausível para as/os contestadoras/es e apaziguadoras/es do relacionamento entre 

medicina/polícia e o corpo da mulher. Neste sentido, vimos no primeiro momento a 

investigação de que a produção do abolicionismo cristão e feminista em finais do século XIX 

se relaciona com o abandono da concepção de pecado.  

A percepção da prostituição como exploração e necessidade de aboli-la passou a ser 

apropriada por indivíduos e organizações que, no contexto, entendiam esta atividade como 

amoral, mas que não submetiam as envolvidas ao pecado. Deste modo, tornou-se possível 

“defender” as mulheres em situação de prostituição sem, no entanto, defender a atividade. Neste 

sentido, a circulação desse saber, fundamentalmente após a criação da Federação Abolicionista 

Nacional (FAI), possibilitou que padre Talmas e uma ex-prostituta tivessem acesso a tal 

produção de conhecimento e criassem o Ninho. Dessa forma, a relação deste padre com um 

padre brasileiro, ocasionada pela Juventude Operária Católica (JOC) de ambos países, foi uma 

das condições de possibilidade de institucionalização deste saber na Igreja Católica brasileira, 

“o acaso de seu desenrolar” (FOUCAULT, 2014).  

Além da batalha em si, a disseminação de enunciados feministas, bem como a ênfase 

de parte significativa da Igreja Católica na necessidade de lutar pela salvação terrena também 

se relacionam com o abandono da concepção de pecado. O movimento feminista colocou em 

evidência as diferenças socioculturais entre homens e mulheres, possibilitando que a Igreja não 

só se voltasse para uma problemática referente ao gênero, como também que a construção do 

discurso da PMM considerasse aspectos patriarcais e machistas inseridos na existência da 

prostituição. Por isso mesmo tornou-se possível enfatizar a atividade como uma exploração.  
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Somada, portanto, ao movimento feminista, a Teologia da Libertação direcionou a 

Igreja Católica brasileira para o cotidiano, onde os problemas socioeconômicos pareciam 

latentes. A partir de tal percepção, direcionou-se também para a perspectiva da necessidade de 

se responsabilizar pelos resultados do sistema capitalista. A concepção da Igreja Católica cada 

vez mais fundamentada sobre a necessidade de combater em terra as desigualdades sociais, 

permitiu que o bispo Dom Antônio B. Fragoso encontrasse espaço dentro de sua teologia 

individual para fazer um trabalho em zonas de prostituição, cuja finalidade era ser presença 

solidária para com as mulheres e lutar pela libertação terrena delas, ainda que sob as próprias 

elaborações do que seja liberdade. 

Posteriormente, em meados da década de 1980 a PMM passou a se preocupar menos 

com a Igreja em si do que com o movimento feminista e a emergente associação de mulheres 

identificadas como prostitutas. A preocupação do contexto era, portanto se tornar locus de 

conhecimento para o movimento associativo de prostitutas, que passou a elaborar uma 

perspectiva trabalhista em meio a uma gradativa crescente de mulheres feministas que viam no 

exercício da prostituição uma liberdade sexual e que, portanto, deveria ser tratada como 

autodeterminação. Dentro da disputa, a PMM foi aos poucos se apropriando de categorias e 

noções feministas, ao ponto de considerar o machismo um agravante significativo da 

prostituição. Assim, na década de 1990 foi possível identificar um feminismo difuso no discurso 

da PMM e do SMM.  

Apesar das diferenças que compõem o cenário em que a PMM esteve inserida, um 

elemento a acompanhou desde a década de 1960: a concepção de que a prostituição é uma 

exploração, sendo as mulheres inseridas na atividade consideradas vítimas por não terem opção 

a não ser a vontade de minimizar os problemas socioeconômicos. A batalha, a disputa, os jogos 

e a hegemonia deste enunciado “fixo” se relacionam com as modificações gradativas nos 

elementos que o compõem, na mesma medida que ele, ou enunciados produzidos por outros 

manifestantes, se relacionam com a modificação na disputa e nos jogos. Esse jogo me 

interessou, precisamente como esse enunciado que emergiu no Nordeste na década de 1960 se 

institucionalizou em Rondonópolis – Mato Grosso, na década de 1990 e 2000.  

Em decorrência, no segundo momento, destaquei a institucionalização do discurso 

abolicionista em Rondonópolis por dois caminhos. Primeiro, uma experiência antiga de Pastoral 

e, posteriormente, o contato com o Secretariado Nacional orientando uma forma atualizada de 

trabalho Pastoral. A experiência de Maria Roselly em Birigui na década de 1970 possibilitou 

uma PMM que inicialmente fizesse o mesmo trabalho dos padres religiosos da década de 1960, 

ser presença solidária e assistencialista em relação às mulheres da zona. Não havia entre seus 
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membros uma militância individual abolicionista. O conhecimento e a militância a favor da 

perspectiva só iniciaram a partir de 1996, quando a equipe teve o primeiro contato com o 

Secretariado Nacional. 

A pesquisa demonstrou que a conjuntura de emergência da PMM na cidade de 

Rondonópolis, fundamentalmente caracterizada pela luta contra a epidemia do HIV/Aids e a 

institucionalização do movimento feminista, era condição de possibilidade para a necessidade 

da PMM em Rondonópolis se firmar como uma interventora social na prostituição enquanto 

“grupo focal” de DST/Aids. Foi apenas na virada do século que a adequação de discurso 

aparentou fazer mais efeito em Rondonópolis quando, gradativamente passou a focar seus 

esforços em temáticas trabalhadas pelo Secretariado Nacional e o SMM, como a mobilização 

da auto-organização de mulheres. Mas também, e principalmente, com o tráfico de pessoas e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes.  

A emergência das duas outras frentes de atuação se caracterizam como uma evidente 

transformação, adequação e resposta da Pastoral da Mulher Marginalizada. A intervenção frente 

a prostituição infantil não era uma preocupação da PMM no Brasil, visto que entendia-se que 

intervindo frente a prostituição adulta estariam intervindo também frente as menores de idade 

presentes no universo da prostituição. Também na perspectiva de agravante o tráfico de pessoas 

era entendido, de forma que as informações sobre ele se limitavam à descrição de que a 

existência da prostituição fomentaria o crime em questão. A forma como o Secretariado e o 

SMM passam a entender a necessária intervenção específica em ambas frentes na década de 

1990, se institucionalizou efetivamente e com intensidade em Rondonópolis na virada do 

século. De tal maneira que a Pastoral local passou a produzir intervenções sociais e teóricas 

que, independentemente do grau em que a frente era trabalhada, eram mobilizadas a partir de 

um discurso homogêneo que tem como centro a prostituição. 

Elas se relacionam com a luta pelo qual a PMM em Rondonópolis procura afirmar a 

continuidade de seu discurso como verdadeiro. Em decorrência disso, a Pastoral fundamentou 

seu manifesto abolicionista a partir de três perspectivas que se entrecruzam. Primeiramente, ela 

compreende a prostituição como uma violência, por ser resultado direto de problemas 

socioeconômicos. No entanto, as pesquisas e a experiência da equipe demonstram ainda que a 

vontade de sair da situação na qual as mulheres prostitutas se encontram compõem o desejo de 

mais de 2/3 delas. Esses fatores, somado as condições por vezes degradantes de trabalho, 

articulam um discurso que entende o princípio da adesão à prática como violenta e o exercício 

como exploração. De forma que a experiência do indivíduo na prostituição faz a Pastoral o 

perceber como vítima. Ao contrário do fundamento primeiro do feminismo abolicionista que 
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entende a prostituição como resultado do patriarcado, como imanência do sexo feminino 

(SWAIM, 2005). Não se trata da compreensão de uma problemática individual, mas de um 

sistema de usos dos corpos femininos.  

A questão da exploração é articulada com a segunda perspectiva. A temática um tanto 

progressista, mas não o conteúdo, com a qual a PMM em Rondonópolis trabalhava com as 

mulheres adultas, mobilizou uma intervenção diferente quando ela passa a intervir frente as 

menores exploradas. Ainda que o estudo tenha identificado isto, identificou-se também que a 

problemática é discursiva e não pragmática. O entendimento de prostituição como exploração 

compõe a identidade tanto da prostituição adulta quanto da prostituição infantil. A coerência da 

linguagem pode ser analisada pelo fato de que a PMM não se importa com a livre adesão, de 

maneira que tanto a prostitua adulta quanto a menor explorada, estariam submetidas a mesma 

violência. Ambas solicitam, então, a abolição da prostituição.  

Tal relação é criticada por movimentos e indivíduos pró-regulamentação, inclusive a 

Rede Brasileira de Prostitutas, que após 2004 inicia um movimento não apenas focando na 

questão trabalhista, mas politizando a sexualidade e o prazer da prostituta (SKACKAUSKAS, 

2009). Cláudia Fonseca (2016) questiona o ofuscamento que a nomenclatura “vítima” pode 

causar na “trabalhadora”, de forma que foi como resposta à categoria trabalhadora do sexo que 

a PMM em Rondonópolis passa a utilizar por meados de 2007 a expressão “mulheres em 

situação de prostituição”. Essa resposta diz respeito, portanto, à multiplicidade de relações 

discursivas e não-discursiva que a Pastoral em questão estabeleceu propositalmente ou não. 

 Por fim, num terceiro momento, mas em concomitância com o segundo, a PMM se 

preocuparia com o tráfico de pessoas. A perspectiva de exploração para jovens e adultas foi 

acionada quando a PMM passou a militar contra o fenômeno do tráfico. Identificou neste crime 

a ligação entre deslocamento – prostituição e formou um discurso condenatório das condições 

de trabalho em que as mulheres traficadas estariam submetidas. De forma que é como reação 

as novas proposições das décadas que compõe a virada do século que a PMM em Rondonópolis 

constrói seu discurso e sua estratégia de intervenção social. 

As três frentes de atuação representam uma luta Pastoral que pretende, antes de tudo, 

evitar ao máximo a prostituição, como no tráfico, independentemente da livre adesão das 

mulheres. Por isso mesmo relaciona a prostituição com a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, tanto em decorrência de se tratar de menores e, não importar o consentimento, 

quanto por outros caminhos, como o fato de que a PMM construiu um discurso sob a 

perspectiva de que a violência sexual na infância possui ligações com a continuidade ou adesão 

à prostituição na fase adulta.  
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A pesquisa demonstrou ainda as redes de produção de conhecimento da PMM em 

Rondonópolis, possibilitando sua caracterização como uma importante produtora de 

conhecimento no município, mas também nacionalmente. Constatar como esta Pastoral local 

atualiza seu debate, conforme questões fundamentalmente exteriores, fornece ferramentas para 

questionar seus fundamentos ou mesmo compreender como e porque eles foram criados, bem 

como o universo de relações de saber e poder em que se insere. Neste sentido, foi possível 

analisar como uma singularidade, considerando o histórico da Igreja Católica, o posicionamento 

da PMM, bem como da PMM em Rondonópolis como uma presença solidária e evangélica. E, 

ainda que se considere as relações intrínsecas entre poder/saber e mesmo o discurso como 

prática, não foi possível constatar um discurso abolicionista que funciona como oposição 

explícita às mulheres prostituídas ou inseridas em outras instâncias da indústria do sexo, como 

aparece na reportagem citada. 

Foi possível investigar uma pastoral social que luta pela abolição da prostituição se 

inserindo no universo desta, sem necessariamente acionar elementos discursivos moralistas 

evidentes. O que se identificou foi um enunciado histórico, emergente no Brasil na década de 

1960 e que no início do século seguinte se estabeleceu em Rondonópolis através da expansão 

de sua ação, esmiuçando, por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas os agravantes 

econômicos, sociais e psicológicos de mulheres inseridas em boates, bares e na rua com 

finalidade de comercializar o corpo. De forma que PMM fundamenta seu discurso através de 

pesquisas que se aplicam com finalidade de fundamenta-lo.  

Finalizo ponderando que as estratégias e as contradições identificadas em seu discurso 

não apagam a importância história da PMM frente a Igreja Católica, tanto pela ressignificação 

da concepção de pecado instituída na prática da prostituição, como pelo fato da PMM em 

Rondonópolis ter iniciado a distribuição de preservativos, conversar sobre prazer com as 

mulheres, adolescentes e crianças que atendem, bem como sobre aborto e outros temas tão caros 

à Igreja. E, mais importante ainda, são mulheres mobilizando mudanças históricas impensáveis 

em outros séculos.  

A Pastoral da Mulher Marginalizada precisa responder questões várias sobre seu 

discurso frente às proposições de outros movimentos, como o movimento de prostitutas, mas 

também é necessário compreender melhor as bases de seu discurso. Essa pesquisa, para além 

de um papel historiográfico, tem o papel social de colaborar com problematizações teóricas 

para os debates contemporâneos que instituem a vida de mulheres e, fundamentalmente, de 

mulheres inseridas na prostituição sem que esta tenha sido uma escolha mobilizada por outros 

fatores que não socioeconômicos imediatos. Por fim, ela colaborou ainda com a compreensão 



160 
 

do diagnóstico que interliga os fatores socioeconômicos com a possibilidade do sexo feminino 

ser mercadoria comprável por homens.  

A dissertação tinha como objetivo analisar a institucionalização do discurso 

abolicionista na Pastoral da Mulher Marginalizada em Rondonópolis – Mato Grosso. A partir 

dos caminhos teóricos metodológicos, as considerações reafirmam a hipótese inicial de que tal 

institucionalização se relaciona com um jogo específico de contexto local e nacional que outras 

Pastorais em localidades e tempos diferentes não estiveram submetidas. Possibilitando que a 

PMM em Rondonópolis se articule socialmente, se pronuncie e produza conhecimento 

quantitativo e qualitativo que reafirme o abolicionismo, ainda que obedeça à um organismo 

nacional que dispõe sobre o conteúdo discursivo e não-discursivo de Pastorais da Mulher 

Marginalizada em todo o Brasil.  
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