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“Minha renda mantém
9 pessoas"

Fátima
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Fatima, Maputo
Eu cresci nessa mesma casa aonde ainda moramos
hoje. Nossos pais faleceram, de cólera quando eu tinha
aproximadamente 14 anos de idade e eu abandonei a
escola para cuidar da minha irmã e do meu irmão. Foi
assim que a minha estória começou. Nós não tínhamos
comida e eu era a mais velha então, eu me sentia
responsável pelos meus irmãos. Eu fiz vários tipos de
trabalho: mecânica, trabalho doméstico... os vizinhos
me ajudavam a encontrar um trabalho aqui, outro ali.

Ela disse que eu era muito jovem
Eu trabalhava como doméstica para uma vizinha e eu
as ouvia dizer como a vida era boa, que saiam para
dançar e esse tipo de coisa. Uma vez eu achei um
monte de dinheiro debaixo do travesseiro dela
enquanto estava limpando a casa e fiquei curiosa em
saber aonde ela tinha conseguido aquele dinheiro. Eu
finalmente descobri. Então um dia fui bem direta com
ela: Pedi a ela que, por favor, me ajudasse a fazer o que
ela fazia. Eu estava desesperada. Ela se recusou a me
ajudar, dizendo que eu era muito jovem. Eu tinha 16
anos, mas não desisti. Eu sabia a que horas ela saia à
noite, para ir no "Luso", aonde ela fazia esse tipo de
trabalho, e eu a segui.

Peguei escondida o mesmo ônibus que ela. Quando
chequei no "Luso", não tinha a menor ideia do que
fazer. Um homem se aproximou de mim e saiu sem que
nada tivesse acontecido. Eu não sabia o que dizer! No
segundo dia, uma mulher mais velha se aproximou de
mim. Ela era uma trabalhadora do sexo. Ela disse que
ela e outras mulheres vinham me observando e viram
que eu era totalmente inexperiente. Trabalhadoras do
sexo andam em grupo para ajudar e proteger umas às
outras. Esse grupo me acolheu porque eu era jovem e
elas queriam me ajudar. Elas me explicaram como tudo
funcionava.

Na época eu estava sendo muito criticada pela minha
comunidade, mas eu reagia. Meus vizinhos eram cruéis.
Eu tive meu primeiro filho e o pai da criança era meu
namorado, mas eles disseram a ele que o filho não era
dele. Eles disseram que eu tinha engravidado na
Avenida 24 de Julho, que era um local cheio de bares,
aonde nós trabalhávamos e que ele parecia chinês. O
pai da criança negou que o filho era dele. Alguns anos
depois, aqueles mesmos vizinhos se sentiram
envergonhados, pois agora viam que ele é filho dele.

"Eu me lembro dele correndo para fora de
casa no meio da noite, carregando meus
remédios e mostrando aos vizinhos,
dizendo, ‘Olha pra essa mulher’.
Ele me tratava como se eu não fosse nada
Eu me apaixonei por um homem 5 anos atrás. Eu
abandonei o trabalho de sexo e transformei minha vida
e estava pronta para ter filhos com ele. Nosso amor era
muito bonito, mas meus vizinhos eventualmente
contaram a ele que eu havia sido uma trabalhadora do
sexo. Nós tivemos gêmeos e foi naquela época que eu
descobri que era HIV positiva. Nós discutimos muito o
assunto e até compramos um terreno num bairro
diferente, para ficarmos longe deles. Eu sempre sonhei
em ter minha casa própria, com meu marido, mas ele
nunca superou tudo que eu lhe havia contado. Nós
começamos a brigar, o tempo todo. Ele me tratava
como se eu não fosse nada. Eu me lembro dele
correndo para fora de casa no meio da noite,
carregando meus remédios e mostrando aos vizinhos,
dizendo, ‘Olha pra essa mulher’. Eu não aguentava mais
aquilo e resolvi deixá-lo e voltar para a casa da minha
família.

Eu tenho orgulho do meu trabalho
Eu tenho orgulho do meu trabalho porque minha
renda mantém nove pessoas. Nove pessoas que
moram aqui, juntas! Eu não faria nenhum outro
trabalho, mesmo que eu pudesse porque eu tentei
outros trabalhos e fui discriminada por causa do HIV. O
mais interessante é que as pessoas que me
discriminaram também são HIV positivas, mas elas não
aceitam isso e escondem o facto. Eu sou aberta com
relação a isso.
Eu quero que as pessoas vejam o trabalho de sexo
como eu vejo: como um trabalho normal. Eu quero ver
as trabalhadoras do sexo na TV, falando do seu
trabalho da forma que as outras pessoas falam do seu
trabalho.

Eu pude ser eu mesma
Fazer parte do programa Hands Off tem sido uma das
experiências mais bonitas da minha vida. Tudo era tão
diferente. Parecia que, pela primeira vez, as pessoas de
Moçambique podiam se expressar como elas mesmas.
Os workshops tiveram um impacto tão grande nas
pessoas, que elas iam atrás de outros trabalhadores do
sexo para que se juntassem ao grupo e quando
tínhamos treinamento, todo mundo queria dizer
alguma coisa e nunca havia tempo suficiente. Foi a
primeira vez que me senti parte de alguma coisa maior,
que eu pude ser eu mesma e que como parte do grupo,
eu estava protegida.

