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A foto na capa desse dossiê, de autoria da Monique Santos, faz parte do projeto
audiovisual “O que você não vê: A prostituição vista por nós mesmas”. Por meio de
uma linguagem artística e poética, que relaciona o direito à cidade com seus afazeres e
afetos cotidianos, as exposições decorrentes deste projeto tiveram como proposição a
circulação de sentidos da prostituição a partir das narrativas de suas protagonistas. O
título “O que você não vê”, criado por uma das participantes, chama a atenção para as
diversas experiências, subjetividades e olhares de quem trabalha nos mercados de sexo
como protagonistas das suas vidas e pessoas dignas de respeito e direitos; um
contraponto importante aos discursos vitimizantes inflamados por pânicos morais
acerca da prostituição que circulam antes e durante “mega-eventos”.

O projeto audiovisual fez parte da pesquisa etnográfica dos mega-eventos esportivos
que foi realizada durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 pelo
Observatório da Prostituição (IPPUR-UFRJ) em parceria com a ONG Davida (hoje
Coletivo Puta Davida), Casa Nem, Transrevolucão, Grupo Pela Vidda e Associação
Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA). Participaram 16 pessoas que trabalharam em
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diferentes locais de prostituição na cidade do Rio de Janeiro. Para ver todas as
imagens, vídeo, narrativas e saber mais sobre o processo artístico visite o site:
www.oquevcnaove.com.
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