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Prostituição, a história recontada: Transas sociais e institucionais em Belém 
 

 

Leila Suely Araújo Barreto1 

 

Resumo: Este artigo analisou o percurso histórico de uma organização de prostitutas no estado 

do Pará através de falas de seus atores sociais e registros organizacionais, norteados pelo campo 

de atuação Institucional destes na década de 1990. Ao pesquisar este período – demos ênfase 

em analisar a trajetória do movimentar das prostitutas paraenses em uma estrutura formal, os 

avanços alcançados e os entraves que essa direção promoveu para além de seu início 

organizativo em Rede. O campo metodológico ocorreu em etapas simultâneas, do levantamento 

e análise documental de parte do acervo organizacional, à entrevista e registros documentais 

com prostitutas, ativistas e ou aliados participantes dessa trajetória, elaborando em torno da 

experiência destes com a organização um registrar de narrativas sobre a prostituição e 

organização da classe no período de redemocratização brasileira. Por fim nos caminhos 

constituídos identificamos conceitos que permeiam a institucionalização dos movimentos 

sociais e que afetam sua autonomia e inovação – ás polivalentes e criativas estratégias do 

movimento brasileiro de prostitutas em suas “transas” sociais e institucionais, formando 

relevante patrimônio político, cultural e social de um lugar - de uma classe. Neste contexto as 

prostitutas do Pará traçaram um caminho único – que conta a história de uma cidade no campo 

de políticas públicas com a participação da sociedade civil e a criação de espaços de controle 

social, modelos organizativos que se aproximasse das realidades regionais e articulassem 

políticas na garantia de direitos e deveres recontando a história da prostituição em nossa Região.  

Palavras-chave: Prostituição, institucionalização, transas sociais, organização. 

 

 

Abstract: This article examines the historical trajectory of a sex workers’ organization in the 

state of  Pará through their social actors’ points of view and organizational records, guided by 

their institutional field of action in the 1990s. When researching this period - we focused on 

analyzing the history of Pará’s prostitutes movement in a formal structure, the advances 

achieved and the barriers that their direction promoted beyond its organizational beggining in 

Network. The methodological field occured in simultaneous steps from the survey and 

document analysis of the organizational assets to the interviews and documentary records with 

prostitutes, activists and/or allies participants in this path. Also, from their experience with the 

institution, we could collected narratives about prostitution and class organization in the 

Brazilian re-democratization period. Then, we identified concepts permeating the 

institutionalization of social movements which affect their autonomy and innovation as well as 

observed the versatile and creative strategies of the Brazilian prostitutes' movement in their 

social and institutional "transas", forming relevant political, cultural and social heritage of a 

place - a class. In this context, Pará’s prostitutes traced only one way - which tells the story of 

a city in public policies field with the civil society participation and the spaces creation of social 

control, organizational models approaching the regional realities and articulating policies in 

rights and duties guaranteed by retelling the history of prostitution in our region. 

Keywords: Prostitution, institutionalization, social ‘transas’, organization. 

 

                                                           
1 Graduada em Licenciatura em Ciências Naturais pela Universidade Federal do Pará. Discente da Especialização 

Educação em Direitos Humanos e Diversidade da UFPA. 

 



5 
 

Início das transas 

 

A prostituição enquanto fenômeno social está presente em diversos países do 

mundo, cada qual com sua forma peculiar de expressão, sendo um fato antigo e não um 

acontecimento do século XXI2. E, enquanto pauta de discussão de intelectuais, jurídicos, 

religiosos e leigos, vem permeada de conceitos e ideologias que percebem esta prática sob 

ângulos diferenciados e excludentes. 

O exercício da prostituição resulta sobre a mulher forte estigma, a organização em 

coletivos abre possibilidades e campo para recontar esta história, este exercício, esta prática 

cultural, seus espaços e atrizes. O papel da prostituta organizada em grupos, seu caminho 

particular ao ativismo público, não é tão somente um registro documental de um ator social, ou 

de uma organização, mas de diversas/os atrizes/atores no período de repressão e 

redemocratização deste país (1964-1989).3 

Com o movimento realizado pelas prostitutas nas diversas formas e nas várias 

regiões do Brasil, na América Latina e no mundo, em especial ao longo da década de 1980, 

percebemos uma releitura do papel social da mulher, contribuindo em uma nova visão nessa 

construção. O que era visto como desvio, e que estava fora do contexto funcional da sociedade, 

disputa a partir de então espaço e evidencia suas estratégias de ação organizativa (Pasini, 2000, 

Piscitelli, 2005; Tedesco, 2005; Simões, 2010; Olivar, 2013). 

Por outro lado, diversos autores falam sobre a tentativa do Estado e dos setores 

religiosos de controlar e sujeitar as mulheres que estão atuando como prostitutas, como 

podemos ver: 

 

Sobre esse sujeito - a prostituta - o Estado e a Igreja, em particular, sempre se voltaram 

na tentativa de contê-lo, reprimi-lo, ocultá-lo, despolitizá-lo, dessexualizá-lo. 

Somente ao final dos anos 1970, quando as ações truculentas da polícia e o arbítrio 

das campanhas de saúde chegavam ao ápice do desprezo, tanto dos corpos das 

mulheres prostitutas quanto de sua existência moral, estética e política, foi que passou 

a emergir uma nova maneira de apresentação pública da figura da prostituta. Desta 

vez, politizada, articulada e reclamante de direitos concernentes ao trabalho, à saúde 

e à cidadania. (SIMÕES, 2014, apud LEITE, 2009; LENZ, 2008; SIMÕES, 2010; 

MORAES, 1995). 

 

                                                           
2 DUFOUR, Pedro. História da prostituição em todos os povos do mundo desde a mais remota Antiguidade até 

aos nossos dias. Lisboa: Lisboa Empreza Litteraria Luso-Brazileira, 1883; MURPHY, Emmett. A história dos 

grandes bordéis do mundo. Porto Alegre: Artes e Ofícios Editora Ltda, 1983; ROBERTS, Nickie. As prostitutas 

na História. Trad. Magda Lopes. 2 ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos.1998; ADLER, Laure. A vida nos bordéis 

da França (1830-1930). Trad. Maria da Assunção Santos. Lisboa – Portugal: Terramar, 1990; RAGO, Margareth. 

Os prazeres da noite: prostituição e códigos de sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1991; ENGEL, Magali. Meretrizes e doutores: saber médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-

1890). São Paulo: Brasiliense, 1989. 
3  DIAS JUNIOR, J. E. S. Tese de Doutorado, ENTRE CABARÉS E GAFIEIRAS: Um estudo das representações 

boemias em Belém do Pará (1950-1980),Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil, 2014. 
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Está evidente que apesar de toda repressão que as prostitutas veem sofrendo ao 

longo dos séculos esta tem sido respondida com o surgimento de uma consciência política: “A 

construção de uma nova agenda se deu a partir da participação desse novo sujeito, agora tornado 

visível em outras instâncias da esfera pública” (SIMÕES, 2014 apud HONNETH, 2000; 

BOLTANSKI, 1984; CARDOSO DE OLIVEIRA, 2005). 

Este artigo analisou o percurso histórico de uma organização de prostitutas no 

estado do Pará através das falas de suas atrizes sociais e de registros organizacionais, norteados 

pelo campo de atuação institucional destes na década de 19904. Sendo assim, o Grupo de 

Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (GEMPAC) foi o locus privilegiado de observação e 

investigação. 

Durante a pesquisa deste período, demos ênfase em analisar a trajetória do 

movimentar das prostitutas paraenses em uma estrutura formal. Portanto, fez-se essencial 

entender os avanços que constituíram e os entraves que essa direção promoveu – ou perguntar: 

qual a importância para estas protagonistas assumirem-se, para além de seu início organizativo 

em rede como movimento social, como uma instituição?  

Segundo suas fundadoras: 

“A Rede Nacional de Prostitutas (seu primeiro nome) foi criada em julho de 1987, 

quando foi realizado no Rio o I Encontro Nacional de Prostitutas (Colégio Calouste 

Gulbenkian) por iniciativa do Projeto Prostituição e Religiosidade, que eu dirigia na 

ONG Iser. Vieram prostitutas de diversos estados, entre elas a Lourdes Barreto, que 

também está hoje aqui (somos as pioneiras presentes )...”. 

“... Uma das metas do I Encontro e da Rede foi a criação de associações de 

prostitutas pelo Brasil. A primeira (1989) foi a da Vila Mimosa, no Rio, então 

ameaçada de despejo. Em 90, foram criados o GEMPAC (fundado por Lourdes 

Barreto) e APROCE (por Rosarina), também presente hoje aqui...”. (GABRIELA 

LEITE in Histórico da Rede apresentado no Encontro de Lideranças da Rede Nacional 

de Profissionais do Sexo, 13 a 15 de agosto de 1998. Rio de Janeiro. Relatório, fl. 4, 

constante dos arquivos do GEMPAC). 

 

“Em 87, fundamos, lançamos a rede brasileira de prostitutas. No seu primeiro 

encontro, eu falo que nós tivemos a representação de vários estados do Brasil, de 

várias regiões, quando tinha 158 trabalhadoras do sexo...) E assim mesmo fizemos o 

encontro. Quem saiu dos seus estados também foi, como eu vim pra Belém do Pará, 

com o objetivo de organizar as prostitutas” (LOURDES BARRETO, entrevista em 

22.04.2016). 

                                                           
4 Neste período foram incidentes as formações de organizações da categoria no Brasil, assim como uma efetiva 

gama de projetos e ações desenvolvidos – observadas aqui neste trabalho também – e realizados pelo Grupo de 

Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (GEMPAC). Portanto, persiste investigar na relação entre políticas 

públicas e as contribuições à cidade. O tempo de pesquisa em torno de um mês não permitiu adensamento no fundo 

patrimonial e histórico criado pelo GEMPAC, mas possibilitou demonstrar o caminho organizativo e sua 

importância social. 
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Em rede às transas5 para além das esquinas – entre seus pares, com outros movimentos, 

destacando as transas constituídas com o Estado. Portanto, neste contexto, as prostitutas do Pará 

traçaram um caminho único – que conta a história da cidade no campo de políticas públicas 

com a participação da sociedade civil e a criação de espaços de controle social, modelos 

organizativos que se aproximassem das realidades regionais e articulassem políticas na garantia 

de direitos e deveres. E, principalmente, que elaborassem estratégias de recontar a história da 

prostituição em nossa região. 

O arranjo metodológico constituiu-se em etapas simultâneas, empreendidas desde 

o levantamento e análise documental de parte do acervo organizacional6 até entrevistas e 

registros documentais com prostitutas, ativistas e ou aliadas/os participantes dessa trajetória; 

elaborando em torno das experiências destas/es com a organização um registrar de narrativas 

sobre a prostituição e organização da classe. Por fim, a partir dos caminhos constituídos, 

relacionar os conceitos que identificam a institucionalização dos movimentos sociais e que 

afetam sua autonomia e inovação – as polivalentes e criativas estratégias que o movimento 

brasileiro de prostitutas constrói e que Laura Murray (2015), na tese de doutorado, denomina 

de puta politics7; formando assim relevante patrimônio político, cultural e social de um lugar, 

de um grupo social8. 

Ao abordar o universo da prostituição em uma perspectiva sociológica – tema esse 

carregado de aspectos sociais dimensionados a partir de moralidades, valores, opiniões, 

preconceitos e estereótipos – exigiram-se habilidades diversas da pesquisadora para não cair 

                                                           
5 Trago aqui o conceito de transa como um ato de transgredir, em profícua e promíscua relação observada na 

organização desta categoria. Não só na diversidade das relações estabelecidas, mas na construção dos espaços de 

empoderamento empreendidos, o lugar assumido diante da demanda governamental às prostitutas organizadas. 

Nas tensões e ações do Estado em tentar tirá-las das esquinas e a resistência destas em manter a relação com o 

Estado, mas não perder sua identidade, seu espaço na rua, na cidade. O que chamo neste trabalho de transas sociais 

e institucionais. 

Ver conceitos de promiscuidade, (BORTOLANZA,2012, p.283). 
6 Ofícios emitidos e recebidos, correspondências, atas, estatutos, relatórios, registros na imprensa e arquivo de 

projetos no diversificado fundo patrimonial, criado em grande parte pelo GEMPAC na década de 1990, e alguns 

registros formais e informais da década de 1980. 
7 Utilizar humor e o prazer para desafiar o que é percebido como não apropriado e/ou imoral, incluindo o uso dos 

próprios corpos como campos de resistência e defesa de direitos de um lugar de prazer, e não de vítimas ou vetores 

de doença; Romper hierarquias e divisões entre estruturas institucionais e focar no direito sexual de ser puta e na 

importância de as estruturas se adaptarem a cultura da prostituição, ao invés do contrário; Sustentar certos sistemas 

enquanto destrói outros, borrando e criando limites ao mesmo tempo; Ambiguidade, flexibilidade e 

imprevisibilidade estratégica são suas maiores forças. 

Ver ainda, inspirado por Gabriela Leite, o conceito do antropólogo Jose Miguel Olivar, que propõe o devir puta 

como forma de pensar a “putaria como potência” e a puta como um poder fugitivo que se traduz numa habilidade 

de alternar entre campos subjetivos considerados contraditórios com muita facilidade (2013, p. 313). 
8 A abordagem trabalhada neste artigo trata do GEMPAC, organização-campo deste estudo, como um patrimônio 

social, político e cultural. 
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em armadilhas (SORJ, 1995 apud MORAES, 1995; GEERTZ, 2008); exigiria, portanto, uma 

atenção redobrada ao método. 

Quanto ao campo, apontamos a relação orgânica da pesquisadora, pois importa 

destacar seu lugar de fala, uma vez que o momento da história que conta também é parte de 

sua própria história, como uma biografia nas sombras9. Esta autora, como membro da 

comunidade, trafegou por um campo sensível, e atenta sempre as desviantes para ir além, do 

que refere Ruth Cardoso10, da convivência e afetividade para chegar aos significados – aos 

estranhamentos que o método exige. 

As/os sujeitas/os desta pesquisa, além da própria pesquisadora, que atua no 

movimento desde sua formação, foram as prostitutas, ativistas e aliadas/os do GEMPAC. A 

ideia pressuposta aqui e efetivada é um recorte sobre contextos históricos vivenciados por 

estas/es, como a ditadura e redemocratização do país, que afetaram a parte central da cidade de 

Belém e da vida dessas pessoas. 

Os registros institucionais, como um traço da linha organizativa que estas/es 

atrizes/atores demandaram – os caminhos da história que desejavam recontar –, estes 

determinaram a identidade real ou fictícia. No entanto, aqui importou a narrativa de uma época, 

os significados que os sujeitos lhe atribuíram, a ressignificação de suas histórias. 

Nos documentos institucionais e no depoimento das prostitutas brasileiras no/do 

Pará, ou de outras esquinas, um marco metodológico, referenciado em Alberti (2005), a destacar 

neste trabalho é o cruzamento de documentos e história oral – sua importância para além de um 

simples suporte documental – e duvidoso – da pesquisa social e histórica, para mostrar: 

A riqueza inesgotável do depoimento oral em si mesmo, como fonte não apenas 

informativa, mas  sobretudo como instrumento de compreensão mais ampla e 

globalizante do significado da ação humana; de suas relações com a sociedade 

organizada, com as redes de sociabilidade, com o poder e o contra poder existentes, e 

com os processos macro culturais que constituem o ambiente dentro do qual se movem 

os atores e os personagens deste grande drama ininterrupto – sempre mal decifrado – 

que é a História humana (ALBERTI, 2005, p. 13). 

 

                                                           
9 “La historia de vida puede verse como um proceso que amalgama la consciencia del investigador y la consciência 

del sujeto, acaso hasta el extremo de que sea imposible desprenderlas[...] Si el investigador se apoya primariamente 

em sus recursos personales para entender al sujeto de la historia de vida como la outra persona que es, entonces 

em cierto sentido la historia de vida puede representar asimismo um retrato personal del investigador. Este retrato 

entonces asumiría la forma de uma biografia-sombra, uma imagen negativa invertida” (p.391). BEHAR, Ruth. 

Cuétame algo, aunque sea una mentira. Las historias de La comadre Esperanza/Ruth Behar;trad. De Mariano 

Sànchez-Ventura, David Frye, Alfredo Alonso Estenoz – Mexico: FCE,2009.Documento original: Gelya Frank, 

Finding the Common Denominator: A Phenomenological Critique of Life History Method,p391, 1979. 
10CARDOSO, Ruth. Movimentos sociais na américa latina,1987  

Disponível : www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_03/rbcs03_02.htm. 
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As transas, além de suas esquinas, como parte de um cosmopolitismo marcante. 

Uma memória que está se apagando com o tempo e sob o signo do estigma e da 

institucionalização do movimentar social. Uma história sendo contada, e recontada para além 

do registro, do não silenciar dos históricos. No contraponto dos direitos, dos avanços e do 

persistente estigma, que incide na negação de identidades e não efetividade das conquistas dessa 

classe trabalhadora, que demandou já nos seus primórdios organizativos, a regulamentação do 

trabalho sexual, e alcançou importante conquista da categoria configurada em 2002, com a 

efetividade no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho (MTE) 

11sob o no. 5198, a ocupação Profissionais do sexo. 

 

GEMPAC e o bairro da Campina: contextos e memórias da prostituição 
 

A partir de um breve recorte histórico, na Belém do século XIX, a zona cresce junto 

com a população da cidade e vive seu apogeu. Casarões de arquitetura imponente recebiam 

cedo, já no início da noite, os primeiros homens em busca do proibido e definiam o bairro da 

Campina12 como uma estrutura ao mesmo tempo pomposa e comercial. Campina se tornava 

uma torre de babel de luxo e exalava perfumes diversos.  

Com um tom surreal no coração de uma cidade provinciana, mas promissora, as 

mulheres da zona existiam, roubavam a cena e deixavam sua marca na história. Entre o desejo 

e a necessidade, centenas de mulheres tomavam às rédeas de sua própria vida e em um dos 

períodos mais machistas da história do Pará.13 

Porém, não nos enganemos, estas mulheres sempre foram vítimas de perseguição. 

Em todos os lugares e em todas as épocas. Discriminadas pelo senso moral dúbio da sociedade, 

estas já foram submetidas as mais diversas exigências, que vão desde cadastros especiais, 

exames regulares a uso de roupas que as diferenciassem de outras mulheres: 

Naquela época, 99% das mulheres eram de outros estados do Brasil, como eu, e até 

de outros países, encontrei as polacas, as francesas, as norte-americanas, algumas 

mulheres também já muito idosas, que a função delas era trabalhar como 

aconselhadoras; elas aconselhavam que tínhamos que tratar bem os clientes, eram 

umas professoras da gente que tinham chegado novas na zona. E lá elas já 

‘pensavam’ num movimento de putas organizado. Naquela época, era trabalhado em 

rede, sem saber que tinha uma rede, nos articulando e a Igreja foi uma grande 

                                                           
11 Ver site http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/519805-profissional-do-sexo. 
12 Segundo bairro mais antigo da cidade de Belém, a Campina possui a maior quantidade de imóveis históricos da 

capital paraense, reunindo centenas de casarões e sobrados azulejados que datam dos séculos XVIII, XIX e XX. 

Por conta desses valiosos casarões centenários, o bairro juntamente com parte da Cidade Velha foi tombado pelo 

IPHAN, em 2011, formando assim o Centro Histórico de Belém. 
13 Ver registros/relatos dos anos de 64 a 70 sobre o universo e relações sociais do Bairro da Campina em DIAS 

JUNIOR, J. E. S. Tese de Doutorado, ENTRE CABARÉS E GAFIEIRAS: Um estudo das representações boemias 

em Belém do Pará (1950-1980),Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil, 2014. 
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incentivadora... é por isso que eu tenho muito carinho pela igreja católica por que 

naquela época, a gente via as freiras que ninguém discutia a questão da sua 

sexualidade, mas elas estavam ali com a gente, muitas vezes, sensibilizada pela 

própria situação da condição de trabalho que a gente tinha. A gente tinha as pessoas 

leigas que não posso deixar de citar aqui, como Dona Dulce Accioly, Deise Veloso 

(grifo meu – está viva), a Conchita, pessoas que até já foram, né?! Que ajudaram 

muito na questão da formação política da gente, de mim e de outras companheiras, e 

nós começamos a ver que a dificuldade não era só de uma não, eram de todas as 

mulheres, pela questão de que numa zona tu tinha rufião, gigolô, cafetão e bigodeti, 

tu tinhas muitas coisas para lidar, uma diversidade muito grande cultural, os clientes, 

homens de todas as nacionalidades do mundo estava dentro da Campina que era uma 

zona que parecia o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E eu morei em todos aqueles 

casarões. Tenho muita paixão pelo bairro da Campina que lá eu aprendi muita coisa, 

eu vivi muita coisa” (LOURDES BARRETO, em entrevista de 22.04.2016). 

 

Em 1970, exatamente às 18h, do dia primeiro de abril, o delegado Luiz Paes de 

Andrade, com ordens do então Governador Alacid Nunes, fecha a chamada Zona de Meretrício 

de Belém, no “quadrilátero do amor”, compreendido pelas ruas 1º de março, Riachuelo, Padre 

Prudêncio e General Gurjão.  

A partir deste fato, a ditadura passou a intervir na área, manteve cerca de 2.800 

prostitutas confinadas dentro de suas estreitas ruas. Militares passam a vigiar dia e noite todo o 

perímetro e as profissionais do sexo ficam em estado do sítio, isoladas do resto da cidade. Fica 

proibida e venda de bebidas e o trânsito de ambulantes. As mulheres podem entrar e sair das 

casas, mas os homens não. A situação perdura por três anos até que unidas conseguem uma 

ordem policial que lhes devolve o direito de ir e vir na cidade como relata Lourdes Barreto: 

“Daí veio os anos 60, 70 fecha a zona de prostituição, foi uma das maiores violências 

dentro do Quadrilátero do Amor, violência institucional, uma violência aonde a 

polícia federal, a polícia militar, o Exército, a Aeronáutica fechou aquela zona. Nós 

tínhamos naquela época 2.850 e tantas mulheres lá. Essas mulheres ficaram a 

maioria presas (dentro das casas). Quem estava dentro não saía, quem estava fora 

não entrava. Sempre fui esperta, se eu tenho uma coisa para evitar hoje, eu evito; 

então, eu evitei de ficar trancada dentro da casa. Aí, eu como uma liderança, uma 

líder na zona, que questionava algumas questões, já tinha uma parceria com a igreja 

católica, com a Pastoral da Mulher Marginalizada... junto com o pessoal da Igreja 

do Rosário, da Trindade e nós fomos fazer uma campanha ali dentro do Comércio 

para arrumar alimentação para das as nossas colegas que estavam presas” 

(LOURDES BARRETO, em entrevista de 22.04.2016). 

 

Com o processo de higienização da cidade iniciado pelo Intendente Antônio Lemos, 

as prostitutas foram dispersas do centro para a periferia. As que ficaram no centro tiveram que 

enfrentar as mais variadas formas de violências. Neste período as prostitutas em Belém não 

tiveram paz.  

As perseguições policiais as perturbavam, o proxeneta as explorava, a sociedade as 

discriminava. A zona e suas protagonistas sempre resistiram, sempre se mobilizaram para 
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enfrentar suas realidades. Das polacas e suas conhecidas greves do amor, por conta dos abusos 

das cafetinas à reação conjunta à perseguição policial era uma prática cotidiana. 

“Não só se organizar como também lutar pelos seus direitos, eu entendia isso e as 

outras também. A gente estava se organizando e também tinha um objetivo muito 

grande que era lutar contra a violência policial na época, né?! Por que na época da 

ditadura militar a polícia nos prendia sem nenhum motivo, nos colocava para fazer 

sexo oral, tinha o PM Box na porta da igreja, prendiam a gente, trancavam a gente e 

a gente ficava fazendo um bocado de coisas que eles ficavam forçando a gente... 

Então, nós resolvemos nos organizar também como ponto fundamental foi a violência 

policial contra a gente” (LOURDES BARRETO, 22.04.2016). 

 

Nesses momentos surgem as primeiras lideranças, que em resposta à violência 

iniciam seus movimentos. Recebem apoio da Igreja católica, mas dentro de uma visão que 

aumenta a sua vitimização, elas reagem e resolve falar, protagonizar suas vidas na luta por 

respeito e dignidade. Organizam-se como classe política. 

“Meu nome é Lourdes Barreto. Sou natural do estado da Paraíba. Moro em Belém 

do Pará e cheguei em 1956. Sou trabalhadora sexual. Tenho 73 anos. Sou mãe de 

quatro filhos, vó de dez netos, bisavó de dois bisnetos. E eu queria a primeira coisa 

falar que eu nasci na cidade de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, depois morei 

em Juazeirinho, Campina Grande, Patos, e também João Pessoa... fui vítima de abuso 

e violência sexual dentro da própria família e ganhei o mundo. Vim pra Fortaleza, 

fui pra Recife, depois Fortaleza, depois Natal, depois da Campina Grande, depois 

vim parar no Pará ‘nos anos’ 56. E aqui encontrei essa cidade maravilhosa, fui para 

uma casa de prostituição chamada ‘Moza’ no Guamá e depois fui para uma zona de 

prostituição, a casa da Bibi, trabalhar lá como trabalhadora do sexo e lá vivi várias 

questões, vivi em várias casas, vi muita violência contra as mulheres, discriminação 

e preconceito contra nós mulheres; muita violência das próprias cafetinas contra nós. 

Por exemplo, a gente ‘bebia’ a noite toda, mas a geladeira era trancada com a 

corrente e a gente não podia beber água gelada. Só faltava morrer de sede. Dentro 

da zona, eu aprendi a ser mulher. Aprendi, identifiquei a minha sexualidade. Aprendi 

a ser a mulher que sou. Aprendi a ser solidária, respeitar as pessoas e amar o 

próximo. Isso tudo foi dentro da zona, que a minha família não ensinou. Minha família 

me ensinou outros valores. Mas isso eu aprendi dentro da zona. Aprendi a ser mulher 

mesmo dentro da zona. Vi que eu tinha que lidar com os dois lados da moeda – lidar 

com pessoas ruins e boas. Tive que sacudir o corpo mesmo e a mente, partir para 

cima, e dizer que eu estava ali enquanto mulher, enquanto uma cidadã que estava 

lutando contra o estigma e preconceito de toda uma sociedade. A violência contra a 

mulher naquela época era muito maior do que hoje. Hoje as pessoas estão 

denunciando. Naquela época, nós não denunciávamos” (LOURDES BARRETO, 

22.04.2016). 

 

A relação do GEMPAC e sua trajetória têm raízes no Bairro da Campina14: as primeiras 

reuniões na casa da Diene, na Riachuelo; na casa da Denise, na 1º. de Março; as reuniões já 

formalizadas junto ao Estado para cessão de um espaço na Casa da Linguagem; a sede da CBIA; 

a fundação no Teatro Waldemar Henrique; e, em 1996, a cessão da sede em plena Travessa 

                                                           
14 ESPAÇOS DE REUNIÃO E OU SEDE GEMPAC: Documentos dos arquivos institucionais – ora solicitando a 

cessão dos espaços – ora documentando ações. 

Anterior à formalização: CBIA, casa da Diene e da Denise – Bairro da Campina. 

1990-1994: Casa da linguagem - Av. Nazaré, no. 31 

1995-1996: Av. Alcindo Cacela, 3365 e prédio da LBA, na Almirante Barroso. 

1996 aos dias atuais: Travessa Padre Prudêncio, 462. 
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Padre Prudêncio, esquinas de trabalhos de muitas de suas protagonistas. Conforme relato 

cotidiano de Lourdes Barreto: a Campina tem raízes da prostituição. 

E o GEMPAC consolidou sua ação organizativa tornando-se uma referência 

comunitária da Campina, uma espécie de associação de bairro de uma múltipla 

representatividade, a comunidade da Campina.  

Na memória de suas/seus moradoras/es mais antigas/os, frequentadoras/es de uma 

época hoje fechada em prédios abandonados, mesmo que tombados ou das/os que moram 

verticalmente em seus prédios, das/os em trânsito, das/os em abandono, das/os que resistem. 

Em uma relação, como trata Mayol (1997), na qual o bairro é uma organização coletiva de 

atitudes individuais15.  

Nas esquinas de um centro comercial, mas residencial, de uma população não 

visibilizada, reside um momento da história paraense que tem sido apagado, recheado dos 

resquícios do estigma, que permeia o seio da sociedade quando o assunto é a prostituição. Entre 

simbologias e os marcos das transas sociais e institucionais, que a organização estabeleceu no 

bairro, na cidade, na sociedade: a instituição cravada em um prédio antigo na esquina da 

Campina é uma luz. Uma guarda dessa memória. Marco de direitos arduamente e 

cotidianamente reinventados. 

 

 

GEMPAC: transas históricas e organizativas em Belém 

 

A trajetória do GEMPAC é marcada por eventos fundamentais16 que o consolidam 

como um movimento social, com uma identidade feminina, de uma classe específica – a das 

prostitutas. A forma como articulam suas estratégias organizativas em rede, em meados de 

1980, quando o próprio conceito de rede ainda não configurava um formato articulatório 

reconhecido em nosso país, como utilizam meios de se encontrar e envolver outras/os 

atrizes/atores em suas lutas (entidades governamentais e não governamentais, partidos, 

parlamentares, artistas, outras prostitutas, travestis, michês e a própria pastoral17). 

                                                           
15MAYOL, Pierre. O bairro. In: CERTAU. A invenção do cotidiano. Vol. II. Morar e cozinhar. Rio de janeiro, 

Petrópolis, 1997. 
16 Relação das prostitutas e participação destas na Pastoral da Mulher Marginalizada, a reação destas à tutela e a 

luta por sua autonomia e o I Encontro Nacional de Prostitutas, em 1987, quando fundam a Rede Nacional de 

Prostitutas. 
17Pastoral da Mulher Libertação – PML – Final a década de 80 articulação da Igreja Católica que na década de 90 

tornou-se Pastoral da Mulher Marginalizada. Gerou como resultado o aparecimento de várias lideranças 

comunitárias, populares, sindicais etc...Mas especificamente em Belém, Lourdes Barreto. 
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Uma transa diversa e múltipla, desafiando os limites geográficos do país, os 

controles repressivos da época para se estabelecer ora de forma aberta, ora camufladas – 

legitimadas nas formalizações e em negações identitarias. Organizam-se - reconhecendo como 

uma categoria detentora de direitos (humanos). 

“Eu, enquanto vivi na zona, vivi a mão de ferro da Ditadura Militar nos anos... no 

golpe militar de 1964, e eu não tinha tido nem minha primeira filha ainda... fui presa 

muitas vezes e sofri violência sem praticar nenhum crime. Só de ir na porta da rua a 

gente ia presa. Lembro que uma vez eu fui presa pelo fato de atravessar a rua para 

amamentar[ essa quem está me entrevistando agora, nos anos de 196518 ]. Diante de 

tudo isso, eu aprendi na zona que tinha que lutar pelas questões dos Direitos 

Humanos. E pra mim, não vejo outra forma de lutar pela questão de Direitos 

Humanos se você não estiver organizado ” (LOURDES BARRETO, em entrevista em 

22. 04. 2016 ). 

 

No entanto, a organização anterior à constituição em documentos oficiais já se 

encontrava e mobilizava; um movimentar com ativa participação da categoria, em múltiplas 

parcerias – em seu principal objetivo: 

Organizar as prostitutas era e é, o objetivo deste grupo que nasceu em 1990, quando 

cinco mulheres sentaram e pensaram num grupo que visse a discutir os problemas e 

situações da mulher prostituta de forma clara, sem preconceitos, discriminações, sem 

falso moralismo. Pensaram num grupo em que as mulheres pudessem ir e falar do 

mesmo jeito que falavam na zona, ir da maneira que se vestem na zona, e 

fundamentalmente falar dos homens, dos bares, da violência, da profissão em si. Neste 

momento Gabriela leite19, prostituta por 20 anos no Rio e São Paulo, incentivou a nós, 

Lourdes20, Rosário e Lucélia21, topamos a parada. Decidimos apostar no sonho, aí se 

juntou a nós Dolores (Antônio), a Sônia, a Tereza, a Emília, a Diene, a Suzana e 

muitos outros... 

Começamos a nos mexer, a reunir, a fazer as coisas e no que deu? Na Fundação do 

GEMPAC! E depois da fundação, vieram as palestras, as discussões sobre os nossos 

direitos, a escola para ensinar a ler e a escrever, as discussões sobre violência, sobre 

AIDS, o Estatuto, etc. (Relatório I Encontro Estadual de Mulheres Prostitutas 

“Prostituição e Cidadania”, maio de 1991. Apresentação, Rosário Ferreira e Lucélia 

Bassalo). 

 

“E eu passei três anos lutando dentro dessa zona de prostituição de Belém pra tentar 

organizar as prostitutas. Tive a felicidade de encontrar duas jovens, Lucélia e Rosário 

- tinham acabado de se formar e estavam em busca de fazer alguma coisa, me 

encontraram e eu falei que queria formar um movimento, e elas me assessoraram 

muito. Depois, posso citar também o nome de Regina Barata, que é uma defensora 

pública, que na época bem jovem tinha acabado de se formar, foi lá para zona pra 

gente elaborar um estatuto do GEMPAC. O primeiro estatuto do GEMPAC. Depois 

de muitas lutas, muitas conquistas, muitas batalhas, muito preconceito, muito 

estigma, eu terminei dizendo que a gente tem que lutar pela questão dos nossos 

direitos. E muitas mulheres participaram do movimento e [essa moça que está me 

entrevistando]” (LOURDES BARRETO, entrevista em 22.04.2015). 

 

                                                           
18 Leila Barreto, filha de Lourdes Barreto. Em entrevista realizada pela própria e resultante neste artigo, abril.2016 
19 Gabriela Leite, fundadora da Rede Nacional de Prostitutas e fundadora do DAVIDA. 
20 Lourdes Barreto, fundadora da Rede Nacional de Prostitutas com Gabriela Leite e fundadora do GEMPAC. 
21 Rosário de Maria da Costa Ferreira, bacharel em Psicologia, e Lucélia de Moraes Braga Bassalo, ambas técnicas 

da Ação Social Integrada do Palácio de Governo (ASIPAG) cedidas ao GEMPAC na década de 1990. 
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De maneira publicizada na imprensa local, em diversos setores e em Carta aberta à 

sociedade elas declararam: “Prostitutas criam entidade de defesa dos seus direitos”, em maio 

de 1990, a partir do registro do jornal local da cidade de Belém: 

Combater a violência policial, a discriminação social e a violência em termos gerais 

que os tornam uma ofensa de qualquer princípio moral. São itens que englobam o 

objetivo que levou a fundação, terça-feira, do Grupo de Mulheres Prostitutas da Área 

Central – GEMPAC, em concorrida solenidade que teve lugar no teatro Waldemar 

Henrique na Praça da República. Pessoas do povo, prostitutas, homossexuais e várias 

entidades de defesa dos direitos humanos estiveram presentes, além dos deputados 

Ademir Andrade e Waldir Ganzer, que acharam excelente oportunidade para 

fortalecer suas bases eleitorais. 

A solenidade teve início às 20:00 com a plateia lotada e o interior do teatro decorado 

com faixas sobre os direitos da mulher prostituta. As universitárias Lucélia e Maria 

do Rosário deram início do programa com apresentação da comissão que vai dirigir o 

GEMPAC, formada por Diene Veloso Reis, Maria de Lourdes Barreto, Denise 

Carvalho, Terezinha Gonçalves de Souza e Suzana Castro Santos, sendo ainda parte 

dessa comissão o homossexual Antônio Pereira da Silva, Dolores. 

 

“Mas nós somos gente e merecemos respeito dessa sociedade capitalista que continua 

a nos corroer direitos e a nos marginalizar”. Lourdes Barreto, em discurso na 

fundação do GEMPAC. (DIÁRIO DO PARÁ, maio de 1990). 

 

CARTA – APOIO DO GEMPAC – 1990  

...Neste sentido o GEMPAC em articulação com o Movimento Nacional de 

Prostitutas, liderado por Gabriela Leite, socióloga que foi prostituta durante 10 anos 

no RJ, se propõe organizar enquanto categoria de trabalho as chamadas 

“profissionais da vida” para lutarem contra a violência, a discriminação, a 

exploração e as precárias condições de saúde em que vivem, discutindo a realidade 

da prostituta e de seus direitos na luta pela cidadania. 

Entendendo que você e sua entidade são porta vozes da classe explorada, oprimida e 

violentada pedimos seu apoio e o de sua entidade, para endossar nossa luta. Certo 

de contarmos com seu apoio, convidamos você desde já a participar da fundação do 

grupo, no dia 01/05/90, ás 20:00 hs, no Teatro Waldemar Henrique, situado na Praça 

da República. A coordenação. 

 

Após esse período, e apenas em 1991, durante a assembleia formal de constituição 

do grupo, o GEMPAC se formaliza, mas não com sua identidade verdadeira, nascendo como 

então Grupo de Mulheres da Área Central, única forma encontrada para seu registro no Cartório. 

É importante destacar que mesmo se tratando de um grupo especificamente composto de 

prostitutas, ás presentes a referida assembleia não assumiram identidade como prostitutas, pois 

conforme registro nesta ata, elas registraram como suas funções as de vendedora, doméstica, 

ambulante, autônoma, cozinheira, secretária, manicure e outras. 

Na referida ata22 também não há referência explícita das finalidades do grupo, dado 

ênfase na importância de sua constituição e da necessidade desta em atender os objetivos 

daquela comunidade (da área central de Belém). A palavra prostituta ou trabalhadora sexual 

                                                           
22 1ª Ata lavrada em 03 de julho de 1991. Ata da Assembleia Geral de Constituição e Organização do Grupo de 

Mulheres da Área Central – GEMPAC (em anexo, folha 1). 
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não é mencionada em nenhuma alínea da ata e do próprio estatuto proposto e aprovado. Todas 

são mulheres da área central de Belém, que lá residem ou trabalham. 

“Naquele tempo (já no início de 1990, registro meu) [nem a tua mãe]se assumia em 

toda parte, a gente sabia o que era, mas não falava, e se falava, não respeitava”. 

“...A gente não tinha como colocar esse nome ‘prostituta... era mãe solteira, nome 

pesado’” (CINDERELA, entrevistada em maio de 2016). 

 

No marco, considerado como um sonho, o I Encontro demarca a luta por voz e 

contra a violência: 

De todas estas discussões foi se construindo outro sonho. Que reunia muitas mulheres, 

mulheres de todas as zonas da cidade, do garimpo, da estrada, do interior... que 

pudessem falar sobre essas coisas que já vínhamos discutindo, sobre saúde, violência, 

sexualidade, educação e organização. E nasceu a proposta de um Encontro, um 

Encontro estadual e aí vieram as dificuldades, que foram sanadas com o fundamental 

apoio da primeira dama do Estado através da ASIPAG – AÇÃO SOCIAL 

INTEGRADA DO PALÁCIO DE GOVERNO e outros apoios. 

E aí o sonho se tornou realidade, realizamos o Encontro, que foi discutido ponto a 

ponto com as mulheres, cada detalhe, da infraestrutura a eleição dos temas, dos grupos 

e palestras, tudo. Sendo que ficou firmado que este era o Encontro para as mulheres 

falarem, para proporem, para votarem. E daí surgiu a deliberação que só tinha direito 

a voz e voto a mulher prostituta, as pessoas que quisessem participar participavam, 

mas como ouvintes. 

E aconteceu. Em 29, 30 de abril e 01 de maio de 1991, aconteceu o que nós tanto 

sonhávamos. Mulheres da capital, mulheres do interior (para onde Lourdes e Lúcia 

viajaram para contactar e trazer as mulheres) falando de seus trabalhos, de suas 

expectativas, suas angústias, seus sonhos, suas dificuldades. Foi super gostoso, mas 

acabou. Foi muito cansativo, mas valeu. 

Estamos com a sensação de que ainda temos muito trabalho a ser feito, mas que já 

andamos muito. Afinal não é todos os dias que se vê falar de um encontro, em quê 

quem fala são as prostitutas (Relatório I Encontro Estadual de Mulheres Prostitutas 

“Prostituição e Cidadania”, maio 1991, Apresentação, Rosário Ferreira e Lucélia 

Bassalo). 

 

Retomando o marco registrado no primeiro documento formalizado, o Estatuto de 

1991, aparecem a estrutura organizacional e de mobilização, as múltiplas finalidades e a relação 

orgânica com a área central de Belém e principalmente sem a identidade de quem de fato o 

constituía – as prostitutas: 

 
Estatuto do GEMPAC 1991 

 

Capítulo I – Da denominação, sede, duração finalidades. 

 

Art. 1º. – O GEMPAC sociedade civil sem fins lucrativos, assistencial, estruturado a 

01 de maio de 1990, com sede provisória á Rua 1o. de março, 550, sem distinção de 

sexo, raça, cor, condição social, credo, apartidária criada com a finalidade de 

coordenar e unificar a ação das mulheres da Área Central de Belém em defesa de seus 

direitos, do das crianças, da juventude e por um futuro melhor para nosso povo. Com 

duração indeterminada será regido pelo presente Estatuto. 

 

Art. 2º. – O GEMPAC tem por finalidades: 

a) Unir as mulheres na defesa de seus direitos e na luta pela emancipação política, 

social, econômica e cultural. 
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b) Incentivar a participação das mulheres nas entidades onde o povo se organiza na 

defesa das liberdades democráticas; 

c) Publicar folhetos, boletins, cartilhas, e obras visando o esclarecimento dos 

problemas e interesses comuns ao grupo; 

d) Promover cursos, encontros, conferências, debates, palestras, seminários, 

orientando nas questões de saúde, trabalho, violência e outros assuntos de interesse 

do grupo; 

e) Mobilizar mulheres e homens na luta pelo combate a violência e discriminação; 

f) Ligar-se a organizações populares de modo geral e em particular, os movimentos 

de mulheres e das minorias, fortalecendo os movimentos sociais do estado. 

 

Capitulo II – Das Associadas 

 

Art. 3º. O GEMPAC se compõe de mulheres que moram e/ou trabalham na área 

central de Belém, sem distinção de cor, credo religioso, ou idade; 

 

Capitulo III – Dos órgãos de direção do GEMPAC 

 

a) Assembleia geral 

b) Conselho de representantes 

c) Diretoria executiva (Presidente, Vice-Presidente, Secretária, Tesoureira, Imprensa 

e relações públicas. 

d) Conselho Fiscal 

 

[...] 

 

Art.13º. O conselho de representantes compor-se-á de um representante por rua 

pertencente à área central de Belém; 

 

Art.14º. Ao Conselho de representantes caberá a articulação das atividades do 

GEMPAC em cada área juntamente com a diretoria; 

 

Art.15º. A diretoria executiva é responsável pela direção, promoção, representação e 

administração nas atividades do GEMPAC (ESTATUTO DO GEMPAC, 03 de julho 

de 1991, registrado em 17 de março de 1993). 
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Sequencialmente, o GEMPAC define dois novos Estatutos, um de reformulação, 

em 199623, e outro, atendendo às normativas do Novo Código Civil Brasileiro, de 200424. Estes 

documentos formais visibilizam a estrutura organizacional do Grupo, a identidade que se 

formata legalmente, as finalidades que se mantém em torno da organização de uma categoria 

específica, mas que se relaciona com a sociedade, que luta por fazer parte dela; integra esforços 

conjuntos, locais e para além de suas fronteiras. Esta organização, como a rede que integra, 

sempre quis sair do gueto. Diferentemente de outras categorias, por este ser um espaço de 

resistência, para estas era a sua negação.  

Em 1996, mesmo ainda como Grupo de Mulheres da Área Central, já conquista em 

suas finalidades e objetivos, de forma explícita como uma categoria que se formaliza. Ainda na 

                                                           
23 ESTATUTO REFORMULADO – 14 de março de 1996 

 

Da denominação, sede e fins. 

 

Art.1º. O Grupo de Mulheres da Área Central - GEMPAC é uma organização civil, Não Governamental, sem fins 

lucrativos, com sede e fórum na cidade de Belém-Pará, fundada em 01 de maio de 1990. 

 

Art.2º. São seus objetivos:  

 

a) Coordenar e unificar a luta das trabalhadoras (res) do sexo na defesa dos seus direitos e pela emancipação 

política, social, econômica e cultural; 

b) Incentivar a participação das trabalhadoras (res) do sexo nas entidades onde o povo se organiza na defesa 

das liberdades democráticas; 

c) Publicar folhetos, boletins, cartilhas e obras visando o esclarecimento dos problemas e interesses comuns 

do grupo; 

d) Promover cursos, encontros, conferências, debates, palestras, seminários, orientando nas questões de 

saúde, trabalho, violência e outros assuntos de interesse do grupo; 

e) Mobilizar trabalhadoras (res) do sexo, mulheres e homens na luta pela defesa dos direitos humanos em 

qualquer tempo e lugar, seja no combate a violência e a discriminação, em defesa das crianças e por um 

futuro melhor para o nosso povo; 

f) Ligar-se a organizações populares de um modo geral e em particular aos movimentos de mulheres e das 

“minorias”, fortalecendo os movimentos sociais do Estado; 

g) Lutar pela legalização da profissão de trabalhadoras (res) sexuais, bandeira de luta da categoria a nível 

nacional e internacional. 

 

[...] 

 

Capitulo III – Da Administração 

 

Art.4º. São órgãos da administração 

 

a) Assembleia geral 

b) Colegiado ou conselho diretivo (Coordenadora (or) geral, Secretaria (o) Administrativa, Secretária (o) 

financeiro, e coordenadoras (res) de cinco áreas de atuação do GEMPAC: Saúde, organização das 

trabalhadoras (es) do sexo, Trabalho Infantil, geração de renda, Imprensa e propaganda.). 

c) Conselho fiscal 

 

Estatuto Social “reformulado” do Grupo de Mulheres da Área Central – GEMPAC, aprovado em assembleia, no 

dia 01 de março de 1996, reconhecido em 02 de junho de 1999. 
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década da Revisão Constitucional, que se deu em 199425, afirma a legalização da prostituição 

como bandeira de luta, e cada vez mais aparece como partícipe dos debates e enfrentamentos 

não só de suas demandas, mas na construção coletiva da democracia brasileira. 

Em uma conquista paulatina e aguerrida, própria aos movimentos sociais da época 

(GOHN, 2011.p.336.), o GEMPAC finalmente pode de maneira formal assumir sua identidade 

em 200426, como Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará, assim aglutinando seu 

caráter e finalidades iniciais – as prostitutas paraenses – em uma trajetória ora explícita no 

campo social e político, ora ocultadas nos contrapontos institucionais e sociais da conjuntura 

de um país em redemocratização. 

Esta dualidade política e de resistência configurou-se como bases do movimentar 

paraense, com ineditismo nas participações públicas e representação na diversidade de espaços 

de controle social e de fortalecimento da sociedade civil brasileira: ocuparam espaços além das 

esquinas nas quais surgiram – na luta persistente para existir legitimamente. 

Assim, de um movimento em rede, institucionalizaram-se. Na tentativa de 

legitimar-se, como afirma Lourdes Barreto, quando questionada sobre o porquê de uma 

estratégia em Rede para constituição de uma instituição: 

“Por que nós entendíamos  que precisávamos de um espaço institucionalizado, onde 

a gente pudesse estar discutindo e encaminhando toda a nossa história e todo o nosso 

trabalho, não só pra trabalhar com as prostitutas, mas com a sociedade e só nós lá 

na zona seria difícil, precisava de uma instituição, onde a gente tivesse prostitutas e 

outras pessoas também que pudesse estar contribuindo, na questão da saúde, na 

questão da AIDS, na questão da violência contra a mulher, na questão do tráfico de 

seres humanos, na questão organizativa das trabalhadoras do sexo, na questão da 

cidadania, na questão dos direitos humanos que é fundamental” (LOURDES 

BARRETO, em entrevista em abril de 2016). 

“Tu achas que iam chamar uma “puta” que está na zona apenas por ser “puta”? (...) 

precisávamos ter uma instituição !” (LOURDES BARRETO, em entrevista em abril 

de 2016). 

                                                           
25 Revisão Constitucional foi considerada à época como um golpe parlamentar: “Revisão é golpe, não compareça” 

– Jandira Feghali – PC do B, documento constante dos arquivos do GEMPAC encaminhado por esta Parlamentar, 

em 1994. 
26 ESTATUTO Adaptado ao NCC (Novo Código Civil) – 07 de janeiro de 2004. 

Mantém as mesmas finalidades. 

Art. 1º. O Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará - GEMPAC é uma associação civil, de direito privado, 

de fins não econômicos, com sede e foro no Município de Belém – Estado do Pará á Travessa Padre Prudêncio, 

462 – Comércio, fundado em 01 de maio de 1990. 

Cap. III – Dos órgãos da associação 

a) Assembleia Geral 

b) Colegiado ou Conselho Diretivo (Coordenação Geral, Secretaria Administrativa, Secretaria Financeira, 

Secretaria Política e 03 Coordenações Temáticas (Saúde e Organização das Trabalhadoras do Sexo, 

Combate a Exploração Infanto Juvenil e Geração de Renda) 

c) Conselho Fiscal 

ESTATUTO Adaptado ao NCC (Novo Código Civil) – 07 de janeiro de 2004. Aprovado em Assembleia 

reconhecido em 09 de janeiro de 2004 
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Como instituição, realizam encontros27, cumprem religiosamente um cronograma e 

formalizações para legitimação de um corpo diretivo, desde 1991; quando realizam sua primeira 

assembleia de fundação, a eleição da primeira diretoria28 e seguem os cronogramas e a estrutura 

legal para o pleito eleitoral até os dias atuais; mesmo ressalvando as dificuldades para 

composição de membros. Efetivaram lavratura de atas29, cadastros nacionais30, regimentos 

internos31, abertura de contas32; desenvolvem múltiplos projetos e toda a carga de 

responsabilidades administrativas, técnicas e tributárias que decorrem da execução dos 

mesmos. E é reconhecida como de utilidade pública33 na década seguinte – formatando um 

novo caminho institucional.  

Na afirmação de suas lutas e nos caminhos institucionais que trafegaram, uma 

linha tênue entres estas e o Estado - uma transa de risco por visibilidade e legitimidade. Sem 

abdicar de seu protagonismo e identidade.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 I Encontro Estadual de Mulheres Prostitutas: Prostituição e Cidadania, de 29 e 30 de abril e 01 de maio de 1991. 

CTRH – Belém-Pará. Promoção GEMPAC – Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Central. Colaboração: 

CMDM – Divisão DST/AIDS – SESPA, GAPA, Pastoral Social, Gráfica Falangola. 

II Encontro Estadual de Mulheres Prostitutas: Prostituição e Organização, de 20 a 23 de junho de 1996 – Núcleo 

de Artes da UFPA – Belém – Pará. Realização GEMPAC – Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Central. 

Patrocínio: ICCO – ONG Holandesa – e uma diversidade de parceiros governamentais, não governamentais. 

III Encontro Estadual de Profissionais do Sexo do Estado do Pará: Prostituição e Políticas Públicas, de 30 de maio 

a 02 e 03 de junho de 2001. Realização GEMPAC – Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Central. 

Financiamento: Coordenação Nacional de DST/AIDS, ICCO, SESPA, UNDCP (Registros institucionais do 

GEMPAC – Arquivos constante de Relatórios, fotografias, jornais e materiais dos encontros realizados; além da 

gama de Eventos que compuseram os Projetos realizados pelo GEMPAC). 
28 Eleições: 1991-1993 - 1ª. Diretoria – na Assembleia de Constituição do grupo 
29 Primeiro livro de atas – abertura em 03 de julho de 1991 – Finalidade para lavratura das atas das reuniões de 

Assembleia Geral, Ordinárias e Extraordinárias da Associação denominada GEMPAC-GRUPO DE MULHERES 

DA AREA CENTRAL, fundada em 01. 05.1990 
30 Registro do CNPJ – Como entidade de Classes Sindicais – Grupo de Mulheres da Área Central em 22 de março 

de 1993. 
31 Regimento interno – Regulamento interno do GEMPAC que atende as necessidades da organização, no que 

refere a administração do grupo de produção em 06.04.1994 
32 Em 05 de julho de 1993 ata de indicação de responsáveis para movimentação de contas bancárias do GEMPAC. 

Ata específica para este ato. 
33 RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA para o município de Belém – Lei n. 8.161, de 01 de outubro 

de 2002. Projeto de lei de autoria da Vereadora Marinor Brito (líder do PT na CMB), em 06 de maio de 2002. 

Diário Oficial do Município de Belém, 2º Caderno, de 21 de outubro de 2002, fl.02. 
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GEMPAC nos anos de 1990 – Avanços e Direitos  

 

Em seu perfil histórico34, a partir de sua formalização, o GEMPAC desenvolve suas 

linhas prioritárias através de múltiplos projetos desde 1990. Uma gama deles traduzindo ações, 

espaços de estadualização e regionalização de suas políticas35, que como suas protagonistas, a 

instituição movimenta-se em transas que partiram do nacional, espalham-se na região 

metropolitana, na Amazônia Legal – retomam estradas, rios, garimpos, pontos, esquinas da 

                                                           
34 Membro e fundador da Rede Brasileira de Prostitutas – RBP e membro brasileiro em Global Network of Sex 

Work Projects (NSWP). Não abolicionista, coordena e unifica a luta das trabalhadoras sexuais cujo objetivo 

fundamental é fomentar através de suas ações à auto-organização das prostitutas. Desenvolve suas ações e projetos 

através de 03 linhas básicas: Organização e Saúde Preventiva, Combate à Exploração Infanto-juvenil e Geração 

de Renda. É administrada de forma colegiada, tendo seus associados como instância máxima para sua condução 

política-pedagógica, planejamento, acompanhamento e tomada de decisões dentro de suas bases estatutárias. Em 

dias atuais, a incidência política de forma sistemática amplia a política do movimento em nível internacional – e 

articula-se em novas frentes com a PLAPERTS – Plataforma Latino Americana de Pessoas que exercem Trabalho 

Sexual e demais ações em Rede de trabalhadores sexuais no mundo. As prostitutas do Pará, por meio de sua 

organização de classe com a efetividade da referência do GEMPAC neste trabalho, tendo como linha estratégica 

o fomento a auto-organização, contribuindo para atenuar a vulnerabilidade das prostitutas e a garantia de 

mecanismo de empoderamento para a categoria. Instrumentalizando em seu percurso histórico da categoria, da 

cidade e dos assuntos públicos. (Perfil Institucional, GEMPAC. 2015).  
35 Projetos e ações na década de 1990: 

Linhas dos Projetos do GEMPAC na área de saúde preventiva, utilizando estratégias de intervenção 

comportamental /auto-organização de mulheres Prostitutas/ Desenvolvimento Institucional. 

Período anterior a 1987: Ações do GEMPAC com reuniões e repasse de preservativos 

1992: Pro Confecção – ASIPAG - Ação Social do Estado/SEICON/SEBRAE  

1993: Projeto INTERAIDS – ESSOR – este projeto realizou ações nas áreas de prostituição em Belém tendo a 

época envolvidos prostitutas e homossexuais na atuação e formação de multiplicadores.   

Julho/1994 a Agosto/95: Sexo Seguro na Prostituição: 1º. Projeto aprovado por uma Organização de Prostitutas 

no Brasil – Intervenção Comportamental – Educação de pares – formação de multiplicadores – PNDST/AIDS – 

Ministério da Saúde 

Dezembro/1995 a novembro/1996: Sexo Seguro na Prostituição II – Intervenção Comportamental - Capacitação 

de Lideranças – PNDST/AIDS 

Outubro/1997 a Junho/1998: de Mulher para Mulher- Desenvolvimento Institucional - Sistematização do 

Atendimento do GEMPAC – Extensão do trabalho para os municípios –  

1998-2000 – Construindo Cidadania – Desenvolvimento Institucional – ICCO  

Junho/1999 a junho/2000 – REDE NORTE - Desenvolvimento Institucional - Intercâmbio, assessoria e fomento 

a auto-organização e extensão regional. 

REDE NORTE: Prevenção e consolidação, Organização da Rede. 

1997 a 1998 - FILÃO DO TAPAJÓS I – Formação de Monitores - intervenção Comportamental - Capacitação e 

Multiplicação 

1999 a 2000 – FILAÕ DO TAPAJÓS II 

2000 A 2001 – FILÃO DO TAPAJÓS III 

PROGRAMA BOLSA ESCOLA, Ação promovida pela Prefeitura Municipal de Belém, visando resgatar a 

dignidade e a cidadania de inúmeras famílias, garantindo a inserção de crianças e adolescentes na rede pública de 

ensino, além de contribuir para diminuição do trabalho infantil, oportunizando aos adultos programas de geração 

de emprego e renda. Integrada pela FUNPAPA – Fundação Papa João XXII (OG Municipal) e pelas Organizações 

Não Governamentais como no caso do GEMPAC. Primeiramente atendeu 24 famílias (1997-1999), sendo 

aprovadas mais 51 famílias (1999-2000) e cerca de 10 casos em processo de triagem e seleção (Relatório analítico 

do Programa Bolsa Escola. Março 1997 a Março 1999. GEMPAC. FUNPAPA). 

Documento Institucional – Avaliação Final das Intervenções Preventivas, Formativas e Organizativas do 

GEMPAC. Proposta para parcerias entre Projetos. GEMPAC, Projeto Rede: Intercambio e Prevenção (MS) e 

Construindo Cidadania no Pará (ICCO). 

Proposta de Projeto Garimpo – Projeto Filão do Tapajós, aprovado na concorrência de 1997, Programa Nacional 

de DST/AIDS. 
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Campina – e suas fronteiras. Uma dinâmica propriamente cosmopolita como demonstra linha 

do tempo a seguir: 

 
                                       1992 Pro Confecção ASIPAG 

                                                                                                            1994 -1995   Sexo Seguro na Prostituição 
                                                                                                            1995-1996   Sexo Seguro na Prostituição II  

              Operação Cuiú-Cuiú 

                                        1991                                                            1997-1998   FILÃO DO TAPAJÓS I 
 

1987                                                                                                    1997-1998   De Mulher para Mulher       

Encontro Nacional –   
Fundação Rede Nacional                                                                   1998-2000 Construindo Cidadania 

de Prostitutas                                                                                                          

Projeto PREVINA – Ministério da Saúde                                          1999-2000 FILÃO DO TAPAJOS II                   1999-2000 REDE NORTE 
 

                                                                        1993 Projeto INTERAIDES ESSOR                                                       1997-2000 Bolsa Escola 

 
                                                                                                                                                                        2000-2001 FILAÕ DO TAPAJÓS III 

                                                        1990 Fundação GEMPAC 

 
 

 

Linha do Tempo:  Projetos e ações na década de 1990  

Fonte: Arquivos Institucionais do GEMPAC, 1987 a 2001 

 

A primeira ação formal, o Pró-Confecções, junto à Ação Social do Estado (1992), 

e o primeiro Projeto aprovado em concorrência pública pelo GEMPAC (1994), junto ao 

Programa Nacional de DST AIDS, do Ministério da Saúde, articularam a disposição do 

emergente movimento em gerar aprendizados e saberes, como retrata Gonh, (2011). 

(...) a participação social em movimentos e ações coletivas, o que gera aprendizagens 

e saberes. Há um caráter educativo nas práticas que se desenrolam no ato de participar, 

tanto para os membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, e também 

para os órgãos públicos envolvidos – quando há negociações, diálogos ou confrontos 

(GOHN, 2011, p. 333). 

 

E como movimento negociou, dialogou e confrontou: 

“(...) foi uma articulação política que a gente fez e que a gente conseguiu aquele 

projeto, no valor de 100 mil que era muito dinheiro naquela época, e a gente 

conseguiu aquele projeto onde a gente capacitou, a gente colocou lá em Brasília que 

a gente precisava, que ninguém melhor pra falar pra outra pessoa a não ser a própria 

colega de trabalho, então foi por isso que a gente formou 20 agentes multiplicadoras 

de informação, era o Projeto “SEXO SEGURO NA PROSTITUIÇÃO” depois o 

“SEXO SEGURO II” que ´´e onde a gente foi pra zona.” (LOURDES BARRETO, 

em abril de 2016). 

 

Assim, de acordo com relatos e documentos institucionais: 

 
O Projeto Sexo Seguro mostra a cara das prostitutas. Foi um sonho de 2 ou 3 pessoas, 

de se organizar e trabalhar com prevenção, logo faltou a questão financeira e técnica. 

No início não tínhamos espaço para reunir e sentávamos nos bancos das praças para 

discutir. O Projeto foi o primeiro do Brasil a ser aprovado, antes mesmo do Rio de 

janeiro e Ceará. Buscamos a parceria dos homossexuais e mostramos que as 

prostitutas sabem trabalhar. Não sabíamos fazer relatórios e fomos aprendendo, pois 

é preciso trabalhar com transparência. O GEMPAC já desenvolve trabalho com 

DECADA 1980 DÉCADA DE 1990 DÉCADA DE 2000 
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perspectiva de renda e isso é muito positivo. As prostitutas são vistas pela sociedade 

como vagabundas e a ideia de GEMPAC foi dada e levantada por nós. Hoje, esse 

projeto é como uma fonte de água para quem quiser beber e vem para mostrar nossa 

organização. O projeto é prático, não muito técnico e precisa ser desse jeito, estamos 

preocupadas não somente com a prostituta, mas com os problemas de nossa 

comunidade, com a violência nos bairros e a prostituição infanto juvenil. Acredito 

que o projeto foi aprovado politicamente e gostaríamos que o MHB apresente seu 

próprio projeto especifico, eles nos deram assessoria e então pudemos trabalhar com 

prostitutas, gays e travestis. O GEMPAC completou 5 anos e começa a falar, tem 

vontade de dizer o que pensa (Relatório do Seminário Seguro e AIDS: atuação e 

perspectivas, 18 a 20 de agosto de 1995). 

 

“Nós fizemos a proposta, o Estado estava sem saber o que fazer da vida e tinha esse 

recurso, nós acompanhamos desde o empréstimo do Banco Mundial e naquela época 

ainda não existia Sistema Único de Saúde, então nós estávamos na luta ainda da 

implantação do SUS, havia esse recurso internacional e nós fizemos uma proposta e 

foi aprovado” (LOURDES BARRETO, 2016). 

 

“Duas assessoras escreveram, sentaram no chão e eu também sentada no chão 

dizendo como era o projeto, dizendo que tinha que ser a próprias trabalhadoras do 

sexo falando de igual para igual e que a relação de uma trabalhadora, trabalhando 

a questão da saúde, a questão da sexualidade, falando da própria vida, por que 

ninguém vai falar nada pra você se não falar da própria vida e isso ajudou muito. 

Então esse projeto... ele foi referência e todos os nossos projetos a gente trabalhou 

muito a questão da saúde e também a questão da organização política, inclusive os 

projetos de rede, a estadualização do GEMPAC a parceria com a ICO e outras 

instituições como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, como vários projetos que a 

gente teve ao longo do tempo, na área de garimpo, na área de caminhoneiro, na área 

de mulher pra mulher. Nós saímos do nosso campo que era a questão da “puta” pra 

trabalhar com outras mulheres que também não tinham acesso a informação e a cesso 

ao preservativo. Então o movimento de putas brasileiro é uma grande referência na 

questão da AIDS, na questão da saúde, não quero nem só citar a AIDS” (LOURDES 

BARRETO, em abril de 2016). 

 

Nas contradições articuladas entre o movimento e o Estado, as medidas 

governamentais de tirá-las da rua, e elas por sua vez ressignificando a própria história – 

construindo uma identidade para além do estigma – utilizando signos formais e legais para 

existirem, afirmação de sua dignidade. 

“nós nos organizamos primeiro que os homossexuais. Quando nós fomos... ai entra a 

questão da AIDS nos anos 80, em 83 que estoura no Brasil e no mundo a questão da 

AIDS, nós fomos taxadas de grupo de risco, então nos achávamos que era muito 

melhor se organizar pra combater isso, tanto o estigma por ser chamadas de grupo 

de risco, como também pela questão da própria doença, o que nós fizemos, né?!, 

organizamos politicamente, tivemos... aproveitamos vários projetos do Ministério da 

Saúde, pra trabalha a questão da organização política, trabalhar a questão da rede, 

a questão da saúde, da mulher como um todo e a questão da prevenção, da questão 

do acesso ao preservativo” (LOURDES BARRETO, em abril de 2016). 

 

“Eu queria falar do Governo do Estado sobre dois momentos, a operação “CUIU-

CUIU” que foi muito antes do “PRÓ-CONFECÇÕES”. A operação “CUIU-CUIU” 

era em relação as mulheres que estavam em vários garimpos do estado do Pará, no 

garimpo do CUIU-CUIU e 56 mulheres foram resgatadas, essa mulheres algumas 

estavam com hepatite, outras estavam com HIV, outras estavam com diabetes, com 

vários tipo de doença essas mulheres estavam presas dentro dos cabarés, sofrendo 

violência, algumas sendo cortado o bico do peito, a ponta do nariz, a ponta da orelha 

quando tentavam fugir, algumas colegas nossas fugiam, como eu também fugi, de 
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barco, algumas passavam de 4 a 5 dias em barco pra atravessar aquele Rio Tapajós, 

aquele rio do Crepori e nós denunciamos isso aqui, eu fui uma das que denunciou 

para o Governo do Estado, para o Governo do Jader Barbalho, com a primeira dama 

Elcione Barbalho..., foram resgatadas essas mulheres, de 56, 16 eram adolescentes e 

o resto era adulta, mas o que eu achei interessante foi que anos e anos depois eu 

voltei ao Garimpo e essas mulheres tinham todas voltado, por que eram de menor, 

bem jovens, tinham voltado por que a família e o próprio Estado não estavam 

preparados pra lidar com essa mulher, pra devolver essa adolescente pra essa família 

como foi devolvido e a família não estava estruturada para segurar essa jovem e ela 

terminou voltando para o garimpo”. 

 

Depois no GEMPAC, nós tínhamos algumas mulheres já maduras que falaram que 

queriam também outra profissão e em uma parceria com o governo do estado nós 

conseguimos 20 terrenos que foram lá no Benguí na desapropriação do Prefeito 

Coutinho Jorge e da primeira dama Elcione Barbalho, conseguimos articular 20 

terrenos para fazer 20 casas, inclusive eu também que não tinha casa própria recebi 

um terreno, essas casas foram para as prostitutas, dentro da questão dessas casas, 

algumas dessas mulheres estavam muito idosas e queriam trabalhar em outra 

profissão e ai nós fizemos uma parceria com o SEBRAE e o governo do estado investiu 

e nos doou 13 maquinas industriais (de costura), algumas delas nós ainda temos até 

hoje, e onde essas mulheres trabalhavam para completar sua renda familiar, por que 

essas mulheres já estava idosas e todo mundo sabe que quando a mulher fica idosa 

na zona, assim como qualquer ouro trabalhador, um policial, um pedreiro, um 

mecânico ou qualquer um que fica velho na profissão, se ele não contribui para se 

aposentar, ele vai render pouco e vai ter pouca renda, então nós batalhamos por isso 

e deu certo, fizemos encomendas para a Santa Casa de Misericórdia, fizemos para 

várias pessoas, trabalhamos muito mesmo, montamos algumas barracas para venda 

de roupa, então foi assim mais ou menos desse jeito” (LOURDES BARRETO, em 

abril de 2016). 

 

O convívio estreito que as prostitutas realizam depois de quase uma década 

articuladas em Rede, desde 1987, na construção coletiva com seus pares e na diversidade social 

que se relacionam: não em isolamentos de suas especificidades, mas em contextos globais, uma 

vez que as mesmas em trânsito demarcam linhas estratégicas e organizativas, como fios 

condutores de sua época (personagens, regiões de tensões e acordos), pactuando na história para 

além da esquina de suas lutas e resistências. 

Como afirma, Gohn: 

 
Uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: são fontes de 

inovação e matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se trata de um processo 

isolado, mas de caráter político-social. Por isso, para analisar esses saberes deve-se 

buscar as redes de articulações que os movimentos estabelecem na prática cotidiana e 

indagar sobre a conjuntura política, econômica e sociocultural do país quando as 

articulações acontecem. Essas redes são essenciais para compreender os fatores que 

geram as aprendizagens e os valores da cultura política que vão sendo construídos no 

processo interativo. (2011, p. 333). 
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Na cosmopolita Belém, as prostitutas paraenses na dimensão de suas histórias de 

vida e na vida, consolidaram um movimento que transou com todos e todas, com tudo36. Em 

especial, ocupou-se dos espaços de controle social37, a documentação farta no já delicado e raro 

arquivo institucional, registra a participação destas mulheres na criação e formulação das 

primeiras políticas, em especial as no campo dos direitos das mulheres, das crianças, da saúde, 

dos direitos humanos; abarcadas neste estudo a década de 1990.  

 

                                                           
36 A exemplificar em uma ação de implementação de um Projeto na área de garimpos – na primeira viagem – os 

múltiplos parceiros Associação dos Mineradores de Ouro do tapajós – AMOT e Sindicato dos garimpeiros, 

Fundação Esperança, Organização Interesclesiástica para Cooperação e Desenvolvimento, Fundação Saúde 

Alegria, Associação Comercial da Creporizão, Conselho Comunitário e Conselho Escolar de Uxolândia, 

Assessoria de Imprensa de Itaituba, Fundação Nacional de Saúde de Itaituba, Secretarias de Saúde de Itaituba, 

Placas, Trairão e Novo Progresso, Secretaria de Educação de Itaituba, Bar da Rosimar, Restaurante 100 

comentários, Movimento de Trabalhadores rurais e pecuária - Relatório de progresso – Convênio 296/07 – Filão 

do tapajós, 01.09.1998 a 30.06.1998. 
37 Alguns documentos a exemplificar a diversidade de políticas e lutas com participação ativa do movimento e de 

suas lideranças. I Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente – 1997, realizado pelo Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente - CEDCA e Secretaria de estado e Promoção Social – SETEPS 

–Propostas para a implantação e Implementação do Sistema de garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

no Estado do Pará – Promoção, Vigilância e Defesa (111 municípios envolvendo um total de 1013 pessoas polos 

Capanema, Redenção, Santarém, e Belém e dois municípios Altamira e Ananindeua). 

Convite sobre o Projeto Meninas Prostituídas no Interior do Pará, 05.04.1994. Núcleo de Formação -CDM-

EMAUS- Marcel Hazeu. 

Documento formalizando composição como conselheiras do Conselho da Condição Feminina, 1995.Presidente 

Sandra Brandão. 

Ações com o Movimento de Promoção da Mulher,1995. 

Composição do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense, 05.05.1996. 

Composição da Central de Movimentos Populares – CMP- Carlos Marques. 

Composição da Plataforma de Mulheres para a Articulação de Mulheres para Beijing-95-IV Conferência Mundial, 

China,1995. 

Implementação do Programa de Assistência Integral á Saúde da Mulher – luta por esta efetivação desde 1983. 

Participação e consulta na Rede Nacional de Direitos Humanos em HIV/DST/AIDS. Pedro Paulo Santana, 

Informações sobre Atendimento Domiciliar Terapêutico e medicamentos.1996.  

IV Conferência Municipal de Saúde – Os desafios à consolidação do SUS em Belém – considerada a época uma 

das mais representativas já realizadas em Belém. 25 a 29 de janeiro de 1998 

Dia Mundial de Luta Contra AIDS – 1º. De dezembro de 1991 – Responsável pelas ações da Praça da República, 

Diretoria Técnica – DAE/DST/AIDS/GEMPAC/MHB 

CRIAÇÃO: COMISSÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A AIDS, 22 de agosto de 

1996(Regimento interno) – Um Colegiado de OG e ONGs, instituída pela Secretaria Municipal de Saúde e 

Conselho Municipal de Saúde conforme Portaria 011/GABS/SESMA de janeiro de 1992 com a finalidade de 

articular e desenvolver no município de Belém a política de implementação do Programa de prevenção e controle 

da AIDS em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, da Comissão Estadual de Prevenção 

e Controle da AIDS e do Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde. 

Ofício 027/CGPNC-DST-AIDS/UTONG/SAS/MS- 16.03.1994 – Formaliza Representação na Comissão 

Nacional de Controle das DST/AIDS do Ministério da Saúde. 

Atendimentos/ações GEMPAC 

Oficinas formativas externas ao grupo 

Grupo de Estudo sobre várias temáticas 

Crédito bancário (Banco do Povo) 

Reuniões sociais semanais 

Material Educativo/Instrucional e informativos 

Programa de Alfabetização de adultos 

Outros atendimentos 

Intervenção Preventiva e organizativa nas áreas e pontos de prostituição 
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“O GEMPAC esteve em todas as conquistas do Brasil, o GEMPAC também 

contribuiu na fundação da Delegacia da Mulher, com o Conselho Municipal de 

Direitos da Mulher, com a questão do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, fez parte do Conselho Estadual de Saúde, do 

Conselho Municipal. Nós estivemos em todos os lugares, estamos em todos os lugares, 

por essa forma que a gente é, por essa forma que a gente faz, inclusive eu e cito meu 

nome por que eu fui uma das pessoas que quando pela primeira vez assumi meu nome 

como prostituta dentro de um encontro aqui de Belém, um encontro que tinha cada 

um com sua profissão “ah eu sou advogado, eu sou assistente social, eu sou 

psicólogo, eu sou professora, eu sou não sei o que”, eu estava lá como prostituta, eu 

assumi que era uma trabalhadora do sexo e parece que eu joguei um balde de água 

gelada na cabeça das pessoas, por que assumir era uma questão muito difícil”. 

 

“Mas a questão geral mesmo, o GEMPAC é uma referência muito grande e eu posso 

falar um pouco da conquista por que o GEMPAC faz parte da Rede Brasileira, a 

questão da CBO, a questão das representações políticas em vários estados do Brasil 

e em várias cidades brasileiras, em vários países do mundo, a questão da articulação 

latino-americana, então o GEMPAC está em todos os lugares por que quando ele faz, 

ele faz bem, ele não precisa fazer grande por que mesmo o pouco que ele faz, faz 

parecer grande, por que ele faz com amor, faz com tesão, faz com paixão e tudo que 

a gente faz com amor, tesão e paixão parece grande. Muitas vezes a gente faz um 

evento sem nem um tostão, nós não precisamos de muito dinheiro para trabalhar, nós 

precisamos de alguma coisa para dar o primeiro pontapé por que o resto depois a 

gente vai buscar. (LOURDES BARRETO, em abril de 2016). 

 

A refletir os desafios postos pelo estigma persistentes no passado e no presente: 

“ Olha, eu acho que tu consegue superar qualquer estigma quando tu falas dele, por 

que tu está focando nele, eu acho que hoje eu sou uma mulher respeitada e entre 

aspas até valorizada pelo que eu faço, mas se eu não assumisse que era uma puta, 

como assumo até hoje, estaria pior a situação, eu queria que pelo menos 50% das 

minhas companheiras do Brasil assumissem que são putas, por que é uma população 

tão grande mas sem visibilidade, por que se tu não assume o que tu é, por exemplo eu 

tô com uma dor lombar por que eu cai, mas se eu não disser onde é a dor como é que 

alguém vai cuidar, então a questão do estigma, assim como a questão de outras coisas 

no mundo, a questão do negro, se o negro fica fazendo chapinha na cabeça ao invés 

de fazer suas tranças e suas coisas, se o negro não se assume como negro, ou o índio 

como índio, ele vai sofrer mais estigma e mais preconceito, então a melhor forma de 

superar é assumir que é uma puta mesmo, que gosta do que faz, ninguém tá lá só pela 

questão social, estão lá por vario motivos, por que queria conhecer o mundo, por que 

queria ser livre entre aspas, por que queria ter liberdade, queria ter muitos homens..” 

(LOURDES BARRETO, em abril de 2016). 

 

 

De sua fundação, em 1990, até 2000, ao longo de dez anos, esse movimento social 

avançou, escreveu um nome, mexeu estruturas, assumiu responsabilidades – trouxe mudanças 

– alcançou direitos e encontrou um grande desafio – o de se movimentar. Sair das 

institucionalizações de suas lutas e voltar às esquinas38. 

                                                           
38 Em 2011 através das ações do Projeto Zona de Direitos – Fundo Brasil de Direitos Humanos, identifica quadro significativo de violação 

mesmo com os avanços organizativos da classe – Com o objetivo de retomar metas ressignificação dos avanços do movimento de prostitutas 

no Brasil constitui um Núcleo de Comunicação e a quebra da institucionalização intitulado “Volta ás Esquinas”, ampliando a articulação por 
meio de estratégias culturais, política e comunicacionais. Com foco no combate a violência com base em estigmas e discriminação – que traduz 

forte negação da identidade e desmobilização da categoria – cita-se o DIA INTERNACIONAL DA MULHER LIVRE  e  PUTA DEI – eventos 

de incidências que hoje são realizados no Brasil e em diversos meios comunicacionais com forte advocacy com  acesso a serviços e direitos, 
com produção de materiais para e destas incidências - ação contínua no fortalecimento da identidade das trabalhadoras sexuais. 
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O legado existir-resistir-reexistir: 

“Olha o GEMPAC nunca vai acabar, pode acabar algumas coisas no dia a dia do 

GEMPAC, mas o seu nome nunca vai acabar, ele foi uma das instituições com a maior 

sensibilidade que eu já conheci na minha vida, a forma de receber as pessoas, você 

vê que a nossa instituição mesmo caindo aos pedaços, que é um espaço cedido pela 

Santa Casa de Misericórdia, quando as pessoas chegam lá... é por que é um lugar 

que agrega, onde tu consegue agregar as pessoas ele não acaba, mesmo que caia a 

estrutura, como caiu o prédio, nós reformamos alguma coisa, estamos tentando 

reformar de novo com algumas parcerias, o GEMPAC ninguém acaba a história dele, 

pode morrer todo mundo que não acaba a história da Gabriela, a minha história, a 

história que as pessoas estão construindo ai..”. 

 

“Eu acho que nós tivemos um retrocesso, tem problemas, tem alegrias, têm tristezas, 

uma das linhas fundamentais é a questão dos direitos humanos, por que veja bem, 

nós prostitutas ainda sofre muita violência, no Projeto Zona de Direitos deu pra ver, 

com a questão daquele questionário quantas mulheres são vítimas de violência e que 

nós não temos dados na delegacia, por que ainda “falta”, uma falta muito grande de 

identidade, vai “numa” delegacia pra denunciar, mas diz que é manicure, que é 

cabeleireira e não diz que é trabalhadora do sexo, eu pelo menos conheço muitas que 

morreram que foram presas, que foram embora até pra fora do país e não voltaram, 

mas não se assumia como trabalhadora do sexo, eu é difícil acontecer as coisas 

comigo, por que se acontecesse, saberiam que morreu uma trabalhadora sexual, uma 

mulher que lutou pelos direitos humanos, se acontecer todo mundo sabe quem é por 

que eu sou puta mesmo, gosto do que eu faço e sou feliz por isso”(LOURDES 

BARRETO, em abril de 2016). 

 

Documentaram – estamos organizadas. Suas identidades estão nos documentos legais. Nas 

frestas dessa luta o persistente estigma – que compromete a significação destes avanços para a 

categoria e na sociedade. 

 

 

Movimentos sociais e institucionais - GEMPAC: A história recontada 

 

Para entender os sutis meandros quando o assunto é a prostituição aqui destaco o 

contexto da identidade configurada nos caminhos políticos do GEMPAC: é um movimento de 

prostitutas, que, em 1990, uma parte representativa, senão todas/os eram sabedores, nem suas 

principais personagens, aliadas/os ou não, deixavam de ter ciência dessa estigmatizada 

identidade.  

No entanto, esta afirmação tinha espaços onde podiam ser ditos, tinham formas de 

serem afirmados para sua aceitação; os caminhos do resgate, da vitimização, de outras 

oportunidades a estas filhas; abriam brechas de apoio – que elas, experientes no trato social, 

utilizavam para garantir alguma cidadania e visibilidade.  

Contudo naquela década seus primeiros documentos formais as chamavam de 

“mulheres da área central de Belém”. Uma estratégia ou uma negação. Então, tornar-se uma 
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instituição respeitada foi ferramenta, que com destreza tomaram, para afirmarem-se, 

legitimarem-se como categoria, sem se perderem nas armadilhas do estigma, nas margens e 

assim realizarem sua missão. Abraçaram múltiplas lutas sociais e gerais – característica tão 

própria destas formas de fazer parte, alguma parte, de algo maior. 

O GEMPAC, retomando as reflexões de Gohn (2013): não nasceu uma organização 

não governamental, nem militante e nem do terceiro setor, mas se tornou uma ONG militante e 

lutou para superar limitantes de sua origem social para se adequar as estruturas e aparatos 

associativos da década de 199039. 

E se adequou, a cada projeto implementado e ação articulada, a um saber-fazer 

militante e propositivo. E é nessa dualidade que enseja sua força de maior participação na 

categoria e maior mobilização. Distorções postas para seu futuro movimentar. Assim, entrando 

nesse exercício de aprender administrar com transparência e técnica seus objetivos – sem perder 

a legitimidade que a fundamentou – e no caminho entre legitimação e luta por direitos foi 

afetado pelas amarras e desafios ao se tornar uma instituição. 

Transar de forma tão específica com o aparato estatal e social, no risco eminente 

de sua própria autonomia e identidade – as contribuições de Frank e Fuentes (1989) importantes 

aqui: como nessa relação pode-se confundir papéis, comprometer a missão, desmobilizar ou 

repelir seus membros e negar-se como movimento? A institucionalização debilita os 

movimentos sociais e o poder político do Estado os negam. 

É, portanto, necessário investigar com adensamentos a maneira que se organizaram 

as prostitutas no Brasil e visibilizar esta luta40, que souberam de maneira singular articular estes 

poderes e riscos. As potências políticas e criativas 41em que atuam e que reinventam caminhos 

para se movimentar e incidir -  necessários a capacidade de articular diversas abordagens com 

múltiplos parceiros, que se mobilizaram e mobilizam para reescrever as regras institucionais (e 

democráticas?) (Frank e Fuentes, 1989), autogeradoras de poder (Gohn,2011).  

O rico fundo patrimonial construído pelo GEMPAC ao longo dos anos, serve de 

recorte da história do próprio grupo, de suas atrizes, e de seus arquivos, cada dia mais 

                                                           
39 As ONGs oriundas ou herdeiras da cultura participativa, identitária e autônoma dos anos 1970-1980, a qual 

denominaremos de militantes; e as ONGs propositivas que atuam segundo ações estratégicas, utilizando-se de 

lógicas instrumentais, racional e mercadológica. 
40 A mesma autora ao citar e ou listar os movimentos sociais, a destacar os das mulheres não são visibilizadas as 

prostitutas, esta analise em geral está restrito á guetos acadêmicos, sociológicos e políticos. (Gohn, 2011.p.338,343 

e 352). 
41 Jornal Beijo da Rua, 1988. Grife DASPU,2005 e Eventos nacionais de incidência como DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER LIVRE, 2012 e PUTA DEI,2013. 
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ameaçados, pela falta de conservação adequada e dos desabamentos42, de suas precárias 

estruturas institucionais e nos limitantes e heroicos esforços de suas ativistas. 

No destaque da década de 1990, relacionando os documentos por vezes 

empoeirados e as falas destas valiosas protagonistas, desse tempo-lugar-ação, temos uma 

latência orgânica e humana – da atividade política para a compreensão da história brasileira 

nessa década – quando iniciávamos um árduo processo de abertura política afetadas/os43 por 

nosso passado recente e crentes na importância de consolidar poderes democráticos, de caráter 

civil.  

Sem ainda suspeitar o quanto sensível é o tecido democrático brasileiro, quantas 

ameaças a conquistas e direitos enfrentaremos e que consolidá-los exige revisitar as lutas – os 

caminhos até agora estabelecidos – é preciso um retorno às esquinas, de nós mesmas e das/os 

outras/os, pois essa coletiva labuta, não é luta do outro, nem tão específica assim. Toda violação 

afeta, a mim a nós todas/os.  

Na delicada e fértil instituição GEMPAC, mobilizam-se forças estruturadas em um 

movimento inicial que se articulou em rede, e constitui-se nessa rede para se articular além de 

seus limites44, com este fim o pioneirismo estratégico desse movimento existir, recontou sua 

história. Por isso, a cidade de Belém, tanto na atualidade como no passado, sabem que elas 

existem – seu maior legado, o nome (quase) sempre negado, o Grupo de Mulheres Prostitutas 

do Estado do Pará. 

 

 

 

 

                                                           
42 Desde 1997, quando a Instituição GEMPAC obteve a cessão em comodato pela Santa Casa de Misericórdia do 

espaço hoje sede, tem enfrentando diversas intempéries, desabamentos e problemas estruturais, que vem tentado 

superar. Em destaque o desabamento em março de 2013 do piso superior, e toda a mobilização feita por suas 

ativistas em reerguê-la e até hoje reorganizar a parte documental do fundo patrimonial criado e mantido pelo 

GEMPAC. 
43 Em “Ser afetado”, de Jeanne Favret-Saada: As operações de conhecimento acham-se estendidas no tempo e 

separadas uma das outras: no momento que somos mais afetados não podemos narrar a experiência; no momento 

em que a narramos não podemos compreende-la. O tempo de análise virá mais tarde. 
44 O perfil dos movimentos sociais e outras formas de mobilização civil se alteraram no novo milênio porque a 

conjuntura política mudou; eles redefiniram-se em função dessas mudanças. Mas eles também co artífices dessa 

nova conjuntura, pelo que ela continha de positivo em termos de conquista de novos direitos sociais – resultados 

das pressões e mobilizações que os movimentos realizaram nos anos 80. Mas os movimentos foram também 

vítimas dessa conjuntura – que por meio de políticas neoliberais buscou desorganizar e enfraquecer os setores 

organizados. Por isso a partir dos anos 90 os movimentos sociais em geral, e os populares em especial, tiveram 

que abandonar as posturas mais críticas e ficarem mais ativo-propositivos. Passaram a atuar em rede e em parceria 

com outros atores sociais, dentro dos marcos da institucional idade existente e não mais a margem do Estado, 

somente no interior da sociedade civil, como no período anterior, ainda no regime militar. 

Nessa análise de Gonh (2013), em contraponto percebe-se que na história contada pelas prostitutas – estas fazem 

o caminho inverso, mesmo seguindo as conjunturas que as comprometeram ao se institucionalizar. Estas começam 

em rede. 
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Ata da Assembleia de Constituição e Organização do Grupo de Mulheres da Área Central 
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