“Alguns homens na minha zona têm inveja
de mim por eu ter casa própria"
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Atalia, Maputo
Meus pais começaram a brigar quando ele conheceu
outra mulher. Eu tinha aproximadamente 13 anos de
idade. Meu pai batia na minha mãe e acabava batendo
na gente também porque tentávamos defendê-la. Nós
víamos que aquela não era uma boa relação. Lembro
do dia em que minha irmã mais velha, que estava
doente com Malária na época, teve uma briga com
nossa irmã de criação. Quando meu pai ouviu sobre a
briga, ele começou a bater na minha irmã, apesar dela
estar muito doente. Eu ainda penso nisso até hoje,
como ele pode bater numa menina doente. Minha mãe
finalmente nos reuniu um dia e planejou conosco,
secretamente, deixar meu pai. Nós fizemos as malas de
manhã, enquanto ele estava no trabalho e partimos de
ônibus para Maputo. Nós 7 morávamos numa casa
muito pequena. Foi muito difícil. Minha mãe vendia
verduras para fazer dinheiro pra gente, mas não era o
suficiente.

Elas estavam a fazer trabalho de sexo, mas eu só
descobri o que realmente estava acontecendo quando
eu tinha 20 anos de idade, através de uma amiga em
comum – a mesma amiga que me levou a esse mesmo
lugar aonde elas faziam isso. Quando minha irmã
descobriu que eu também tinha começado ser
trabalhadora de sexo, ela ficou muito brava! Essa amiga
me deu todas as instruções em como ser uma
trabalhadora de sexo: ‘Quando um homem se
aproximar de você, é isso que você diz, é nessa hora
que você fala sobre dinheiro’, esse tipo de coisa. Não
havia preservativo na época, então era sexo sem
proteção. Tenho muita sorte de ainda ser HIV negativa
e não sei como não engravidei... Muitas amigas minhas
foram afetadas pelo HIV. Algumas estão muito
doentes. Algumas morreram, como aquela grande
amiga da minha irmã.

Nós usamos o dinheiro para cuidar de nossos irmãos
Meus amigos foram afetados pelo HIV
Minha irmã tinha uma grande amiga e elas saíam à noite
e quando voltavam para casa, elas voltavam com
dinheiro! Eu perguntava à elas aonde haviam
conseguido o dinheiro, mas elas nunca me respondiam.

O dinheiro era bom e a gente usava para cuidar dos
nossos irmãos, ajudar nossa mãe e tentar construir
uma casa melhor.
Eu ainda me lembro do meu primeiro cliente. Ele me
levou para casa dele, nós fizemos sexo e depois eu

voltei para a rua. Eu achava que estava tudo bem. Meu
segundo cliente me pagou depois do sexo, pegou o
dinheiro de volta e me bateu. Eu estava com medo,
mas eu não desisti – eu pensava ‘nem todo mundo é
igual’.

“Eu tenho esse cliente que cobre o assento
do carro com um pano antes que eu entre,
assim eu não ‘sujo’ o seu banco. Ele faz
sexo comigo, mas se preocupa se eu vou
sujar o banco do carro?”
Eu fui presa apenas por estar caminhando
No começo, os vizinhos esperavam a hora que sabiam
que iríamos sair à noite para trabalhar. Eles jogavam
pedra na gente, cantavam músicas para a gente. Eu
ficava tão assustada que não conseguia nem ir ao
mercado. Eu tinha medo de como as pessoas iriam
olhar para mim. Nós começamos a fumar maconha
pra tentar fazer as coisas ficarem mais fáceis. Até
mesmo antes de irmos trabalhar fumávamos, para
tornar o trabalho mais fácil. Nós construímos nossa
própria mentalidade na ‘zona’. Há muita
discriminação: Eu tenho esse cliente que cobre o
assento do carro com um pano antes que eu entre,
assim eu não 'sujo' o seu banco. Ele faz sexo comigo,
mas se preocupa se eu vou sujar o banco do carro?!
Nós sofremos muito nas mãos da polícia também. Eu
já fui presa e espancada até ficar inconsciente só por
estar caminhando. Outra vez, fui colocada numa cela
por uma semana. Minha amiga foi presa por um mês!

Confortável com quem eu sou
O programa Hands Off nos permitiu compartilhar todas
essas experiências abertamente e foi muito bom
encontrar todas as outras mulheres. Eles nos
conscientizaram de muitas coisas, mas principalmente
nos fizeram sentir confortáveis com o que somos. Todo
mundo gosta de sexo e eu não sou uma excepção. Eu
prefiro sexo com uma pessoa, mas se o sexo como
trabalho aparece, eu vou aceitar. Honestamente, eu
não gosto do sexo em si, mas o pagamento é bom.
Comparada a outras pessoas que conheço, eu estou
mais confortável. Alguns homens na minha zona tem
inveja de mim por eu ter casa própria e eles ainda
pagam aluguer!

O trabalho do sexo é um trabalho normal
O trabalho do sexo começou há muito tempo e as
pessoas têm que se lembrar disso. É um trabalho
normal, como qualquer outro, realizado por seres
humanos normais que têm seus direitos. Não é
possível no nosso país, mas se eu pudesse, eu
construiria um espaço seguro aonde as
trabalhadores do sexo pudessem trabalhar. Um lugar
que não fosse criminalizado. Um tipo de clube
aonde os sócios teriam até mesmo seus cartões de
acesso. Eu faria com que esse fosse um lugar
confortável para todos nós. Esse é o meu desejo.

