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INTRODUÇÃO 
 

ATIVISMO INTERSECCIONAL 

A luta pelos direitos das pessoas que fazem trabalho sexual se cruza com a luta 
de outros grupos sociais que foram historicamente marginalizados e oprimidos. 
Contrariamente ao discurso feminista abolicionista, que retrata todas as 
trabalhadoras do sexo como ‘mulheres prostituídas’ sem agência e que precisam de 
resgate, nossas comunidades são diversificadas e resilientes. Profissionais do sexo 
são homens, mulheres e não-binários, mães, LGBTQ, migrantes e trabalhadoras. 
Apoiar os direitos de profissionais do sexo significa compreender a diversidade e 
complexidade de nossas vidas e envolver as pessoas que fazem trabalho sexual de 
diversas comunidades nas discussões, decisões e formulação de políticas. 
Este kit de ferramentas, baseado nos cinco “Intersection Briefing 
Papers” (documentos interseccionais) do ICRSE publicados entre 2015 e 2017,  visa 1

ajudar profissionais do sexo a explorar as interseções dos direitos de profissionais do 
sexo com outros direitos, como aqueles relacionados com pessoas LGBTQ, 
mulheres, trabalhadores, migrantes e saúde de modo a aumentar a consciência 
sobre nossas lutas comuns. 
Esperamos que este recurso sirva como uma ferramenta para aumentar a 
solidariedade entre as pessoas que fazem trabalho sexual e outras comunidades 
marginalizadas e contribua para equipar profissionais do sexo e ativistas de outros 
movimentos por justiça social e direitos humanos com conhecimento sobre as 
formas poderosas de defender os direitos das pessoas que fazem trabalho sexual 
em vários contextos. 

UMA DEMANDA GLOBAL: DESCRIMINALIZAR O TRABALHO SEXUAL 
Embora a luta pelos direitos das pessoas que fazem trabalho sexual seja um domínio 
complexo e esteja incorporado às especificidades e prioridades locais, a 
esmagadora maioria das organizações de profissionais do sexo em todo o mundo 
apóia uma demanda legal chave: a descriminalização do trabalho sexual. O modelo 
de descriminalização foi introduzido na Nova Zelândia em 2003 e, desde então, 
provou ser a melhor estrutura legal para promover os direitos de profissionais do 
sexo. 
Debates entre feministas, profissionais do sexo, pesquisadores e legisladores em 
todo o mundo foca-se nos danos e benefícios associados a várias estruturas legais 
estabelecidas para regular o trabalho sexual. O seguinte infográfico resume 
brevemente quais ideologias impulsionam os modelos jurídicos mais comuns e quais 

 Você encontrará links para esses documentos na seção de “Recursos" de cada seção deste 1

documento.



as consequências que eles têm nas condições de vida e de trabalho de profissionais 
do sexo. Embora o movimento global exija a descriminalização do trabalho sexual, há 
um acordo comum de que um único instrumento legal não é suficiente para abordar 
o complexo conjunto de violações de direitos e opressão enfrentadas por 
profissionais do sexo e para eliminar a xenofobia e as políticas anti-migração, homo e 
transfobia, pobreza, exclusão social e desigualdades de gênero, realidades 
presentes em nossas comunidades. A descriminalização é, portanto, entendida como 
um primeiro passo crucial para apoiar a eliminação do estigma que envolve o 
trabalho sexual e reduzir a violência contra profissionais do sexo.  







PARTE 1 - DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS 
DA MULHER 

 

1. POR QUE DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS DAS 
MULHERES? 

As mulheres cisgênero  constituem a maioria das comunidades de trabalhadoras 2

do sexo na maioria dos contextos, tanto em nível mundial como na Europa e Ásia 
Central. As razões para isso são várias. Algumas podem decidir trabalhar na indústria 
do sexo porque permite horários de trabalho mais flexíveis e dá a elas maior controle 
sobre suas condições de trabalho do que outros empregos, que muitas vezes são 
fatores importantes para mães ou mulheres com responsabilidades de cuidados 
cujas necessidades não são atendidas no sistema regular do mercado de trabalho. 
Outras escolhem o trabalho sexual porque o consideram financeiramente 
compensador em comparação com outras profissões que pagam salários menores 
para mulheres e pessoas trans  do que para homens cisgêneros. Para outras 3

trabalhadoras do sexo, pode ser a mais aceitável das poucas opções disponíveis 
para elas como migrantes (sem documentos) , mulheres em condição de minoria, 4

mulheres trans ou com deficiência. Os requisitos de entrada no trabalho sexual são 
geralmente baixos em termos de capital e as qualificações e habilidades 
profissionais necessárias para o trabalho são frequentemente adquiridas fora da 
educação formal, o que torna relativamente fácil iniciar o trabalho sexual. 

O trabalho sexual está muito ligado à pobreza feminina e à situação das mulheres 
no mercado de trabalho. Por exemplo, foi demonstrado que em tempos de crise 
econômica e austeridade em muitos países europeus, um número crescente de 
mulheres se dedica ao trabalho sexual. Muitas delas haviam trabalhado antes em 
profissões tradicionalmente vistas como femininas e, portanto, mal pagas e 
exploradoras, como dar aulas, enfermagem, outras ocupações ligadas ao cuidado e 
o trabalho doméstico. 

As medidas de austeridade afetam as mulheres de maneira desproporcional, 
especialmente mulheres de cor (cuja origem é não-anglo-europeia), mulheres com 

 Cis(género)  é um termo que designa pessoas cuja identidade de gênero está de acordo com o 2

sexo atribuído à nascença.

 Trans(género) é um termo que designa pessoas cuja identidade de gênero não está de acordo 3

com o sexo atribuído à nascença.

 Migrantes indocumentados são pessoas que entram e permanecem num país, geralmente em 4

busca por trabalho, sem os documentos ou autorizações necessárias. Veja mais sobre migração na 
parte 3. 



deficiência, mulheres trans ou qualquer outro subgrupo de mulheres 
tradicionalmente marginalizadas na sociedade. 

O trabalho sexual, portanto, se cruza com muitas outras questões sociais que 
afetam as mulheres, como a disparidade salarial de gênero  benefícios sociais para 5

mulheres, apoio à creche, exclusão educacional e segregação, direitos das minorias, 
a situação dos requerentes de asilo, refugiados e migrantes e homo e transfobia. 

2. OS IDEAIS FEMINISTAS DO ATIVISMO DO TRABALHO SEXUAL 

Discriminação e violência contra profissionais do sexo só podem ser entendidas 
como parte do patriarcado, um sistema mais amplo de opressão das mulheres e das 
minorias de gênero.  Embora uma parte do movimento pelos direitos das mulheres 6

exclua as trabalhadoras do sexo,  muitas feministas e organizações de direitos das 7

mulheres apoiam os direitos das trabalhadoras do sexo. Somente trabalhando 
coletivamente com o movimento pelos direitos das mulheres, as profissionais do 
sexo podem ter esperança de acabar com a violência e a exclusão contra suas 
comunidades. 

O movimento das pessoas que fazem trabalho sexual luta globalmente para se 
opor ao argumento feminista abolicionista de que o trabalho sexual é inerentemente 
abusivo e prejudicial. As trabalhadoras do sexo e seus coletivos em todo o mundo 
desafiam a visão de profissionais do sexo como vítimas passivas e mostram 
resiliência e capacidade de se organizar para seus direitos, mesmo em posições 
marginalizadas. Sua posição é baseada na capacidade de profissionais do sexo de 
reivindicar consentimento para vender sexo, embora também enfatizem que muitas 
optam pelo trabalho sexual devido às oportunidades limitadas que são apresentadas 
por uma sociedade capitalista e patriarcal. 

Ao contrário da descrição abolicionista das trabalhadoras do sexo como ocupando 
um papel submisso ao se renderem ao domínio dos homens, as profissionais do sexo 
desafiam as expectativas de gênero de várias maneiras. Ocupam espaços públicos e 
noturnos e desafiam a ideia de que as mulheres não devem sair à noite sem estar 
acompanhadas por um homem. Além disso, as trabalhadoras do sexo também 
exigem compensação por algo que é tradicionalmente imposto às mulheres como 

 Disparidade salarial de género é a diferença entre o valor do salário de pessoas de géneros 5

diferentes, geralmente ocupando os mesmos cargos.

 Minorias de género são comunidades de pessoas cujo género diverge da norma. Do local ao 6

global, a forma como essas comunidades se definem pode depender do contexto de como o 
género se organiza dentro desta comunidade em particular.

 SWERFs são sex worker exclusionary radical feminists (feministas radicais que excluem 7

trabalhadoras do sexo),  um subgrupo anti-trabalho sexual dentro do feminismo radical. SWERFs 
geralmente também são TERF, trans exclusionary radical feminism, feministas radicais que excluem 
mulheres trans.



trabalho emocional  e uma “função natural” no sexo heterossexual que ocorre dentro 8

do casamento e para a reprodução. 
Ativistas pelos direitos de pessoas que fazem trabalho sexual afirmam que o 

trabalho sexual voluntário nem sempre envolve violência. Em vez disso, eles 
apontam as maneiras pelas quais as trabalhadoras do sexo são expostas à violência 
física e sexual real e concretamente devido à criminalização e opressões 
interseccionais, como sexismo, prostituição, homofobia, transfobia, racismo e 
classismo. Ativistas propõem a descriminalização do trabalho sexual, pois protege a 
segurança, a saúde e o bem-estar de profissionais do sexo, enquanto a 
criminalização de profissionais, clientes e terceiros tende a prejudicá-los. A 
criminalização de qualquer parte da indústria do sexo tende a empurrar as 
trabalhadoras do sexo para a pobreza, reduzir seu poder nas negociações com os 
clientes, persegui-las por trabalharem juntas (por segurança) e levar à vigilância 
policial e à deportação de trabalhadoras do sexo migrantes sem documentos. 

4. O QUE VOCÊ PODE FAZER? 
Mulheres trabalhadoras do sexo se organizam contra o silenciamento, a opressão 

e a violência em todos os cantos do mundo. Elas usam estratégias diferentes para 

 Trabalho emocional é a prestação de serviços emocionais não pagos e não reconhecidos como 8

trabalho, prestados geralmente por mulheres e outras pessoas rotuladas pela sociedade como 
“femininas”, geralmente em benefício de homens. Por exemplo, responsabilidades de cuidado da 
família.

3. FATORES-CHAVE 
· As estimativas indicam que em alguns países da Europa Ocidental, as mulheres 

migrantes, muitas vezes em situação irregular, sem residência válida e autorizações 
de trabalho, constituem uma parte significativa, senão a maioria, das profissionais 
do sexo. 

· A maioria das trabalhadoras do sexo são mães, geralmente mães solteiras, em 
muitos contextos. Por exemplo, de acordo com a associação de prostitutas 
argentinas (Ammar), 86% das profissionais do sexo são mães solteiras no país. No 
Reino Unido, as estimativas sugerem que 70% das mulheres que trabalham com 
sexo são mães solteiras. 

· As mulheres trans são frequentemente excluídas do envolvimento legal no 
trabalho sexual. Por exemplo, na Turquia, apenas aqueles com carteira de 
identidade contendo marcador de gênero feminino podem trabalhar em bordéis. A 
maioria das mulheres trans não tem acesso para alterar seus documentos oficiais e, 
portanto, têm que trabalhar nas ruas, onde enfrentam enormes níveis de violência.



abordar as questões mais candentes que afetam suas comunidades, como fornecer 
ajuda imediata umas às outras quando alguém enfrenta uma situação de violência ou 
crise, fazer alianças com outros movimentos, protestar contra a detenção ou 
deportação de migrantes, ou criar organizações feministas fortes lideradas pela 
comunidade que podem influenciar as políticas. 

EXEMPLOS: 
· Aulas de autodefesa: muitas organizações oferecem aulas de autodefesa para 

profissionais do sexo para que possam se defender melhor em situações de 
violência. 

· Café da manhã para trabalhadoras do sexo: em Londres, no Reino Unido, o 
Movimento de Defesa e Defesa das Trabalhadoras do Sexo oferece chá, café e 
lanches gratuitos em um espaço confidencial e acolhedor para profissionais do sexo. 

· Campanha pela segurança das mães: o Coletivo Inglês de Prostitutas (ECP) 
lançou uma campanha de mídia social exigindo a descriminalização das 
trabalhadoras do sexo chamada 'Make Mum Safer': http://makemumsafer.com/  

· Protestos: profissionais do sexo e suas organizações fazem protestos criativos, 
como o Legalife na Ucrânia. Eles organizaram uma marcha para enviar a mensagem 
de que trabalho sexual é trabalho, usando capacetes, máscaras, “certificados de 
profissionais do sexo”, bem como alguns elementos de suas roupas de trabalho 
profissionais. 

· Recorrendo à ONU: SZEXE, a organização húngara de trabalho sexual, depois de 
ver que os governos não estão tratando das violações contra profissionais do sexo, 
recorreu às Nações Unidas e seu Comitê CEDAW com foco nos direitos das 
mulheres para exigir condições de trabalho seguras para profissionais do sexo. O 
Comitê solicitou ao governo que seguisse esta recomendação e implementasse as 
medidas apropriadas. 

· Falar em eventos pelos direitos das mulheres: em 2018, muitas ativistas 
profissionais do sexo nos Estados Unidos lutaram para ter tempo de falar nas 
marchas das mulheres em todo o país. 

5. RECURSOS 
Feminist Manifesto in Support of Sex Workers’ Rights: https: // 

feministsforsexworkers.com (disponível em 14 idiomas) 
ICRSE, Feminism Needs Sex Workers, Sex Workers Need Feminism: Towards a 

Sex-Worker Inclusive Women's Rights Movement. Documento informativo (2016): 
http://www.sexworkeurope.org/node/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-need- 
feminism-sex-worker-inclusive-womens-rights 

Refinery29, 110 Reasons Decriminalizing Sex Work Is A Feminist Issue (2017): http://
www. refinery29.com/2016/09/122922/should-prostitution-be-legal-sex-work-
feminism 

Tilly Lawless no TEDxYouth @ Sydney, Sex work is integral to the feminist 
movement (2017): https://youtu.be/hi_OwpNndo8 

http://makemumsafer.com/
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
http://www.sexworkeurope.org/node/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-need-
http://www
http://www
http://refinery29.com/2016/09/122922/should-prostitution-be-legal-sex-work-feminism
http://refinery29.com/2016/09/122922/should-prostitution-be-legal-sex-work-feminism
http://refinery29.com/2016/09/122922/should-prostitution-be-legal-sex-work-feminism
https://youtu.be/hi_OwpNndo8


PARTE 2 - OS DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO 
DIREITOS LGBTQ 

 

1. POR QUE OS DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO QUESTÕES DE DIREITOS 
LGBTQ ? 9

Na Europa e na Ásia Central, um número significativo de pessoas LGBTQ são 
profissionais do sexo, principalmente pessoas trans e homens que fazem sexo com 
homens. Os motivos pelos quais as pessoas LGBTQ se envolvem no trabalho sexual 
são variados: muitos o fazem por causa da homo e transfobia , que impactam 10

negativamente seu acesso à educação e emprego e os expõem à rejeição familiar, 
pobreza e falta de moradia, ou devido à possibilidade de melhor renda e muito mais 
flexibilidade no trabalho sexual do que em outros setores. Para muitas das 
trabalhadoras do sexo LGBTQ, o trabalho sexual também oferece um senso de 
comunidade, que pode não existir em outro emprego. Além disso, muitas pessoas 
LGBTQ de países de renda baixa ou média viajam ou migram para países europeus a 
fim de ter uma vida melhor e fugir da violência homofóbica e transfóbica. 

No entanto, as vidas e vozes de profissionais do sexo LGBTQ são frequentemente 
ignoradas e invisibilizadas em debates públicos que definem toda prostituição como 
violência contra as mulheres. Esta invisibilização sistemática e silenciamento das 
necessidades de profissionais do sexo LGBTQ e suas demandas levam e reforçam o 
estigma e a exclusão contra essas comunidades. 

2. AS INTERSECÇÕES ENTRE AS DEMANDAS LGBTQ E DE PROFISSIONAIS DO SEXO 
As trabalhadoras do sexo sempre fizeram parte da comunidade LGBTQ. Foram as 

mulheres trans negras, elas mesmas trabalhadoras do sexo que iniciaram os 
distúrbios de Stonewall nos Estados Unidos, que levaram a grandes mudanças 
sociais para as pessoas LGBTQ globalmente e aos eventos e marchas modernas do 
Orgulho. No entanto, essa história é freqüentemente esquecida e as trabalhadoras 
do sexo LGBTQ são frequentemente excluídas da comunidade LGBTQ mais ampla. 

A estigmatização e a discriminação de profissionais do sexo são muito 
semelhantes ao que as pessoas LGBTQ experimentaram ou continuam a vivenciar 

 O termo LGBTQ significa lésbicas, gays, bissexuais, trans(génerx) e pessoas queer.9

 Homo e transfobia geralmnte implicam em uma série de atitudes negativas e sentimentos contra 10

pessoas que são identificadas ou percebidas como lésbicas, gays, bissexuais ou transgénerx 
(LGBT).



em muitos países: as pessoas LGBTQ não têm o direito à autodeterminação, 
autonomia corporal e acesso a cuidados de saúde e apoio sem que sofram com o 
estigma. Propaganda ideológica semelhante - que define todas as pessoas LGBTQ 
como ‘doentes mentais’, ‘vítimas de abuso sexual infantil’, uma ‘ameaça aos valores 
familiares’ ou simplesmente a encarnação do mal - são usados contra ambas as 
comunidades por forças conservadoras, frequentemente apoiadas e financiadas por 
organizações religiosas. 

 

4. O QUE VOCÊ PODE FAZER? 
Existem muitos grupos de profissionais do sexo na Europa e na Ásia Central, 

trabalhando a nível local ou internacional, que têm falado consistentemente contra a 
exclusão de comunidades trans e de trabalhadoras do sexo do movimento LGBTQ. 
Eles e elas reivindicam os mesmos direitos que a comunidade LGBTQ: o direito de 
definirem seu gênero e sexualidade e serem tratados como qualquer outra pessoa 
na educação, no emprego e em outras esferas da vida. 

EXEMPLOS: 
· Protestos: na Turquia, muitas pessoas trans, especialmente mulheres trans 

trabalham na indústria do sexo, muitas vezes porque não têm acesso a outros 
empregos. Elas criaram uma organização poderosa, a Red Umbrella, que fornece 

3. FATORES-CHAVE 
· Estima-se que 6% das pessoas que fazem trabalho sexual na Europa são trans e 

7% são homens cisgêneros. No entanto, esses números podem ser maiores, pois há 
poucos projetos trabalhando com esses grupos. Além disso, as trabalhadoras do 
sexo trans são frequentemente incluídas nas estimativas de "trabalhadoras do sexo 
masculino". 

· Existem poucos dados disponíveis sobre o número de mulheres profissionais do 
sexo que se identificam como lésbicas, bissexuais ou com outras orientações 
sexuais não heterossexuais. 

· De acordo com a Transgender Europe, uma organização de rede trans, entre as 
mais de 2600 pessoas trans declaradas assassinadas entre 2008 e 2017, mais de 
60% das pessoas cuja profissão era conhecida, eram profissionais do sexo. 

· A discriminação contra as trabalhadoras do sexo LGBTQ em ambientes 
médicos, como clínicas e hospitais, e a falta de serviços sem julgamento moral 
geralmente levam a menores taxas de procura por serviços de saúde. No entanto, 
os dados sobre a saúde mental e física de profissionais do sexo trans e homens cis 
estão muitas vezes ausentes ou incompletos da pesquisa. 

· As taxas de prevalência do VIH entre homens cis e trans profissionais do sexo 
parecem ser ainda maiores do que entre mulheres cisgênero trabalhadoras do 
sexo.



assistência jurídica, educação sexual, apoio de pares e organiza regularmente 
protestos no Dia Internacional da Mulher e no Dia do Trabalho. 

· Trabalhar com organizações LGBTQ: ICRSE é membro e trabalha em conjunto 
com o International ‘International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Associationn (ILGA), uma rede de milhares de organizações LGBTQ, para apresentar 
as preocupações de profissionais do sexo LGBTQ e torná-las parte da agenda do 
movimento LGBTQ. 

· Serviços coletivos: Tais Plus, uma organização de trabalhadoras do sexo em 
Bishkek, Quirguistão, uniu-se ao Labrys, um grupo de defesa LBTI para fornecer 
serviços comunitários para trabalhadoras do sexo trans. 

· Desafiar a exclusão de profissionais do sexo dos espaços do Orgulho e LGBTQ: 
Em Budapeste, Hungria, os organizadores da Pride Week proibiram um workshop 

anteriormente aceito sobre trabalho sexual do programa da Pride Week em 2016. 
Eles argumentaram que o workshop representava uma ameaça ao Orgulho de 
Budapeste porque sugeriu que o trabalho sexual pode ser um trabalho voluntário, 
embora seja de fato uma instituição baseada na opressão patriarcal. Os dois grupos, 
que vieram com a ideia de realizar o workshop rapidamente mobilizaram seus 
aliados locais e internacionais, e organizou-se uma mesa redonda com profissionais 
do sexo LGBTQ internacionais e fez um curta-metragem sobre o assunto: https://
youtu.be/B65FAQTElDI  

· Participação em eventos do Orgulho: Red Edition, um coletivo de trabalhadoras 
do sexo migrante em Viena participou da Marcha do Orgulho de 2017, a primeira para 
a comunidade de trabalhadoras do sexo migrantes na história das marchas do 
Orgulho de Viena. A APROSEX da Espanha também participa regularmente de 
eventos LGBTQ para destacar as preocupações das trabalhadoras sexuais LGBTQ, 
particularmente mulheres trans migrantes. 

· Criação de serviços para profissionais do sexo LGBTQ: STAR-STAR na 
Macedônia atende especificamente às necessidades de profissionais do sexo 
masculinos e trans, já que suas necessidades de saúde muitas vezes não são 
atendidas pelos serviços públicos e da sociedade civil. 

5. RECURSOS 
ICRSE, Overpoliced. Invisibilised. LGBT Sex Workers Do Matter. Briefing Paper 

(2015): http://www.sexworkeurope.org/underserved-overpoliced- invisibilised-lgbt-
sex-workers-do-matter  

SCOT-PEP, Sex worker rights are an LGBTQ issue: http://www.scot-pep.org.uk/
sites/default/files/1709.pdf 

Transgender Europe (TGEU), The vicious circle of violence: trans and gender- 
diverse people, migration, and sex work (2017): http://transrespect.org/en/tvt- 
publication-series/ (disponível em inglês, russo , Espanhol e português) 

FRANCE24ENGLISH, Transsexual prostitutes in Paris face increasing violence  
(2017): https://youtu.be/dj1cooYHkwU 

https://youtu.be/B65FAQTElDI
https://youtu.be/B65FAQTElDI
http://www.sexworkeurope.org/underserved-overpoliced-
http://www.scot-pep.org.uk/sites/default/files/1709.pdf
http://www.scot-pep.org.uk/sites/default/files/1709.pdf
http://transrespect.org/en/tvt-
https://youtu.be/dj1cooYHkwU


PARTE 3 - DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS 
DAS PESSOAS MIGRANTES 

 

1. POR QUE QUESTÕES DE PESSOAS QUE FAZEM TRABALHO SEXUAL SÃO 
QUESTÕES DE PESSOAS MIGRANTES? 

As estimativas indicam que em alguns países da Europa Ocidental, pessoas 
migrantes  muitas vezes em situação irregular sem residência e permissão de 11

trabalho,  constituem uma parte significativa, senão a maioria, das pessoas que 12

fazem trabalho sexual. Desde o final dos anos 1970, a migração dentro da indústria 
do sexo na Europa envolveu principalmente mulheres do sul da Ásia, América Latina 
e países africanos. Na década de 1990, após a dissolução da União Soviética, a 
mudança mais significativa foi o aumento do número de profissionais do sexo da 
Europa Central e Oriental migrando para os países da Europa Ocidental, e após os 
alargamentos da UE de 2004 e 2007, o mesmo movimento continuou dentro da 
União Europeia. 

Um grande número de profissionais do sexo migrantes em países da Europa 
Ocidental não são cidadãos da UE, principalmente oriundos da Europa Oriental, 
Balcãs, Ásia Central, África, América Latina e países asiáticos. Além disso, pesquisas 
nos últimos anos descobriram que o trabalho sexual tem se tornado cada vez mais 
comum entre solicitantes de refúgio  e refugiados  que fogem da África para a 13 14

Europa, oeste e sul da Ásia, Cáucaso e Oriente Médio. 
Profissionais do sexo migrantes na Europa e na Ásia Central freqüentemente 

vivem e trabalham em contextos precários e perigosos. Eles não são apenas 
afetados pela criminalização do trabalho sexual, mas também pelas duras políticas 
de migração e medidas repressivas de combate ao tráfico. Além disso, muitas vezes 

 Migrantes são aquelas pessoas que cruzam ou cruzaram uma fronteira internacional ou loca que 11

não sejam o seu lugar de residência.

 Undocumented or irregular migrants are those migrants who, for various reasons, do not have a 12

valid permit to stay in the country in which they live or work. 

 Asylum seekers are those who seek safety from persecution or serious harm in a country other 13

than their own and await a decision on the application for refugee status under relevant interna- 
tional and national instruments. 

 Refugees are people who owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, 14

religion, nationality, belonging to a particular social group or political opinions, are outside the 
country of their nationality and unable or unwilling to avail themselves of the protection of that 
country. 



carecem de competências linguísticas, não podem contar com redes de apoio e não 
têm acesso a benefícios estatais. 

2. A LUTA PELOS DIREITOS DAS PESSOAS MIGRANTES 
O número crescente de migrantes para a região europeia resultou na adoção de 

políticas de imigração, controles de fronteira e condições de entrada mais rígidos. 
Pessoas migrantes são cada vez mais detidas e deportadas e são acusadas de 
cometer crimes relacionados à migração, como entrada e/ou permanência irregular 
em um país. A entrada e a permanência irregulares são ilegais em todos os estados 
membros da UE e os estados-membro são obrigados a emitir uma decisão de 
retorno a qualquer cidadão não membro da UE em situação irregular. As pessoas 
podem ser detidas por até seis meses, prazo que pode ser estendido para até 18 
meses. Muitos Estados-Membro da UE continuam a punir pessoas migrantes por 
entrada ou permanência irregular com prisão ou multas elevadas. 

Como resultado, denunciar crimes à polícia ou acessar serviços de saúde também 
pode envolver a notificação à polícia, portanto, muitas pessoas migrantes sem 
documentos enfrentam altos níveis de exploração e violência, pois são alvos fáceis 
para criminosos, proprietários e empregadores abusivos. O uso da lei penal também 
visa os empregadores e proprietários, pois podem ser punidos com penas de prisão 
ou multas por "facilitar" a entrada ou permanência de migrantes sem documentos. A 
criminalização da migração também acarreta práticas abusivas de detecção, tais 
como perfis (perfilamentos) raciais e étnicos  de migrantes irregulares por parte da 15

polícia, o que levou a um nível significativo de desconfiança em relação à aplicação 
da lei por parte das comunidades de migrantes. 

 Perfilamento racial (Racial profiling) significa suspeitar ou vigiar uma pessoa de determinada raça 15

com base em um estereótipo sobre sua raça, cor da pele, etnia.



4. O QUE VOCÊ PODE FAZER? 
Ao defender os direitos das pessoas migrantes que fazem trabalho sexual, é 

fundamental chegar até elas, envolvê-las e às suas comunidades e obter 
conhecimento sobre sua situação e condições de trabalho. Essas experiências 
devem ser compartilhadas com as principais partes interessadas, incluindo 
organizações de migrantes, grupos de mulheres, organizações de direitos humanos 
e partes interessadas do Estado. 

EXEMPLOS: 
· Assistência jurídica e aconselhamento para profissionais do sexo migrantes: 

várias organizações fornecem ou trabalham em conjunto com organizações de 
migrantes para ajudar a regularizar a sua permanência no país. Outras ajudam as 
profissionais do sexo no exterior a preparar seu seguro saúde e os documentos 
necessários, geralmente em cooperação com profissionais do sexo locais ou grupos 
de apoio. 

3. FATORES-CHAVE 
· A maioria das leis de imigração e trabalho sexual na Europa visam pessoas 

migrantes que fazem trabalho sexual, ameaçando-as com a deportação ou 
empurram-nas para a ilegalidade por outros meios. 

· Quando empurradas para a ilegalidade ou para as margens do mercado de 
trabalho legal, pessoas migrantes que fazem trabalho sexual são forçadas à 
clandestinidade em condições de trabalho perigosas e desfavoráveis. 

· Pessoas migrantes que fazem trabalho sexual sem documentos não recebem 
benefícios como licença médica, licença parental, indenizações por acidentes, 
pensões ou invalidez. 

· Devido à exclusão económica, jurídica e social que pessoas migrantes que 
fazem trabalho sexual enfrentam, muitas delas decidem viver juntas e partilhar os 
custos. Isso é frequentemente interpretado pela polícia como um sinal de tráfico. 

· Mesmo os cidadãos da UE podem ser deportados quando se descobrem que 
são profissionais do sexo, uma vez que em muitos países a venda de sexo não é 
considerada um emprego legítimo. No Reino Unido, por exemplo, as trabalhadoras 
do sexo cidadãs da UE freqüentemente recebem papéis de deportação, dando-lhes 
um mês para deixar o país, seguindo orientações de redes antitráfico. 

· Em muitos países europeus, incluindo estados da UE e não pertencentes à UE, 
o acesso aos serviços públicos de saúde depende do estatuto de cidadão, 
autorização de residência ou seguro médico. As pessoas migrantes trabalhadoras 
do sexo sem documentos não têm acesso à saúde porque temem ser detectadas e 
deportadas.



· Informação multilíngue: muitos grupos fornecem folhetos e brochuras em vários 
idiomas sobre vários tópicos, por ex. prevenção da saúde, legislação sobre o 
trabalho sexual, serviços de apoio à vítima. 

· Envolvimento com a mídia e as autoridades: muitas organizações de 
profissionais do sexo tentam desafiar a visão de que todo trabalho sexual é tráfico. 
Por exemplo, quando a Alemanha introduziu uma lei que exige que profissionais do 
sexo se registrem, grupos de trabalhadoras do sexo usaram a opinião do Escritório 
Antitráfico local sobre como o registro obrigatório e o aconselhamento afetariam 
profissionais do sexo (sem documentos) e usaram isso em sua defesa contra a lei. 

· Cursos de línguas para trabalhadoras sexuais migrantes: X: talk oferece cursos 
de inglês gratuitos para profissionais do sexo migrantes em Londres. 

· Trabalho de proximidade e pesquisa sobre as experiências de trabalhadoras do 
sexo refugiadas: Red Umbrella, Turquia em 2016-2017 visitou muitos campos de 
refugiados na Turquia para conhecer as experiências das profissionais do sexo sírias 
e apresentar os resultados às autoridades e à sociedade civil. Veja a publicação aqui: 
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/publication-first-report-syrian- 
refugiados-sex-workers-turkey 

· Empoderamento da comunidade: Acceptess-T de Paris, França trabalha com 
profissionais do sexo trans (migrantes) e as envolve em seus protestos altamente 
visíveis, mas também organiza eventos comunitários, como natação. 

5. RECURSOS 
ICRSE, Surveilled. Exploited. Deported. Rights Violations against Migrant Sex 

Workers in Europe and Central Asia (2016): http://www.sexworkeurope.org/news/ 
general-news/resource-vigililled-exploited-deported-rights-violations-against-migrant-
sex 

PICUM, Words Matter, document on terminology when referring to undocumented 
migrants: http://picum.org/words-matter/  

Migrant sex workers speak up: https://youtu.be/SVSxByxPqxE  
Equal Times, “Don’t criminalise us, protect us,” say Europe’s migrant sex workers 

(2016): https://www.equaltimes.org/don-t-criminalise-us-protect-us?lang=en#.WntB2-
eYM2w  

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/publication-first-report-syrian-
http://www.sexworkeurope.org/news/
http://picum.org/words-matter/
https://youtu.be/SVSxByxPqxE
https://www.equaltimes.org/don-t-criminalise-us-protect-us?lang=en#.WntB2-eYM2w
https://www.equaltimes.org/don-t-criminalise-us-protect-us?lang=en#.WntB2-eYM2w
https://www.equaltimes.org/don-t-criminalise-us-protect-us?lang=en#.WntB2-eYM2w


PARTE 4 - DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS 
LABORAIS 

 

1. POR QUE DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS LABORAIS? 
O trabalho sexual é trabalho, uma forma de sustento e atividade econômica. As 

pessoas que fazem trabalho sexual trocam consensualmente seu próprio trabalho 
sexual ou desempenho sexual por alguma compensação. Profissionais da indústria 
do sexo constituem um grupo heterogêneo de indivíduos de todos os gêneros que 
decidem se envolver no trabalho sexual por muitas razões diferentes. 

O trabalho sexual é atualmente um trabalho típico da economia informal, pois não 
se beneficia da proteção legal do Estado. Emprega principalmente mulheres, muitas 
vezes migrantes (sem documentos); os requisitos de entrada são baixos em termos 
de capital e qualificações profissionais; e as habilidades necessárias para o trabalho 
são freqüentemente adquiridas fora da educação formal. Muitas trabalhadoras do 
sexo entram na indústria do sexo porque são excluídas da economia formal ou dos 
benefícios do Estado para alcançar um padrão de vida decente. À semelhança de 
outros setores da economia informal, a maior parte do trabalho sexual é um trabalho 
precário, caracterizado pela insegurança e condições de exploração. 

As trabalhadoras do sexo lutam há décadas pelo reconhecimento do trabalho 
sexual como trabalho e para serem chamadas de trabalhadoras do sexo em vez de 
prostitutas, reorientando a questão para as necessidades de direitos trabalhistas das 
trabalhadoras do sexo, em vez das conotações morais negativas associadas à 
"prostituição". Desde o início da organização do trabalho, as trabalhadoras do sexo 
foram excluídas dos sindicatos. Embora, desde o início dos anos 2000, alguns 
sindicatos na Europa tenham aberto filiais para trabalhadores da indústria do sexo, na 
maioria dos países europeus profissionais do sexo ainda são impedidas/os de 
ingressar em um sindicato ou de criar o seu próprio. 

No entanto, muitos coletivos de profissionais do sexo desenvolveram seus 
próprios sindicatos, muitas vezes informais - muitas vezes fora dos principais órgãos 
sindicais. A auto-organização por meio de sindicatos ou de outras formas pode trazer 
melhorias cruciais às condições de vida e de trabalho das pessoas que fazem 
trabalho sexual e oferecer meios valiosos para uma melhor auto-organização dentro 
da indústria do sexo. 



2. O IMPACTO DA CRIMINALIZAÇÃO DO TRABALHO SEXUAL NAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E SEGURANÇA 

A criminalização do trabalho sexual continua sendo um dos principais obstáculos 
para a realização dos direitos trabalhistas de profissionais do sexo. A criminalização 
pode incluir punir profissionais do sexo diretamente por meio de leis que proíbem 
solicitar sexo, a vadiagem ou que profissionais trabalhem em conjunto; a 
criminalização de seus clientes; ou a punição daqueles que facilitam o trabalho de 
profissionais do sexo, os chamados terceiros, tais como gerentes, proprietários de 
locais, operadoras, recepcionistas ou profissionais de segurança, por meio de leis de 
“proxenetismo”, lenocínio e manutenção de bordéis. 

Mesmo em contextos onde o trabalho sexual em si é legalizado, as trabalhadoras 
do sexo enfrentam controle e vigilância estritos do Estado por meio de legalização 
coercitiva. Podem ser obrigações legais exigindo o registro obrigatório de 
profissionais do sexo, exames de saúde obrigatórios, restrições em relação aos 
locais onde podem trabalhar, o número e as regras de funcionamento das empresas 
que ofertam trabalho sexual, bem como as leis que determinam quem pode fornecer 
serviços sexuais e em que condições. 

As trabalhadoras do sexo que não desejam ou não podem cumprir as 
regulamentações frequentemente discriminatórias e opressivas enfrentam punições 
na forma de sanções administrativas ou criminais, incluindo multas, processo ou 
mesmo prisão. 

A criminalização generalizada e a falta de reconhecimento legal do trabalho sexual 
como trabalho força muitos e muitas profissionais do sexo a operar no setor informal 
ou fora da economia formal. Muitas pessoas que fazem trabalho sexual trabalham 
sem ter contrato de trabalho assinado com seu empregador ou proprietário do local. 
Numerosas relações de trabalho são baseadas em contratos "falsos", que ocultam a 
natureza do trabalho e o caráter dos serviços envolvidos. Outros se registram como 
autônomos e ainda acabam realizando trabalhos e tendo responsabilidades 
tipicamente associadas a acordos trabalhistas regulares (e legalmente protegidos). 

Como consequência, profissionais do sexo raramente desfrutam de benefícios de 
bem-estar social e de provisões sociais e financeiras relacionadas ao trabalho, 
geralmente garantidas nas relações de trabalho formais. Assim, não têm acesso a 
benefícios como indemnizações por acidente, licença por doença, licença parental, 
férias remuneradas, pensões ou subsídio de invalidez e têm de cobrir eles e elas 
próprios essas despesas. 

Devido às leis que criminalizam a contratação, ou o envolvimento na gestão do 
trabalho sexual de outrem, a manutenção de bordéis, a facilitação do trabalho sexual 
ou a viver dos rendimentos oriundos do trabalho sexual, prevalecentes na maioria 
dos países europeus, terceiros correm o risco de prisão ou multas pesadas. Portanto, 
terceiros envolvidos tendem a se concentrar na auto-proteção e no aumento de seus 
lucros, em vez da segurança e bem-estar das profissionais do sexo, e 
frequentemente transferem para elas os riscos relacionados à gestão de um negócio 
ilegal. 



3. FATORES-CHAVE 
· A organização internacional do trabalho (OIT), a agência oficial do trabalho das 

Nações Unidas, pede o reconhecimento econômico da indústria do sexo. 
· Em vários países da europa, profissionais do sexo não estão recebendo seguros 

de saúde e sociais, uma vez que estes são frequentemente concedidos em conexão 
com a residência e o status de emprego ou relação de trabalho, o que não ocorre 
devido à criminalização dos locais de trabalho. 

· As trabalhadoras sexuais migrantes (sem documentos) enfrentam problemas 
específicos, incluindo barreiras linguísticas, falta de acesso a moradia, saúde e 
serviços sociais, além de sofrerem níveis elevados de violência. 

4. O QUE VOCÊ PODE FAZER? 
Ao defender condições de trabalho melhores e mais seguras na indústria do sexo, 

é importante ter uma boa visão geral das condições de trabalho de profissionais do 
sexo em diferentes ambientes e mapear como gostariam de trabalhar. Isso pode ser 
alcançado por meio de consultas, pesquisas e divulgação, e pode ser uma boa base 
para entrar em contato com sindicatos, agências de emprego, funcionários públicos 
e a mídia. Também é fundamental explicar que o trabalho sexual nunca está isento 
de exploração, à semelhança de outros setores, mas destacar como a criminalização 
das profissionais do sexo, clientes ou terceiros aumenta os riscos de vulnerabilidade. 

EXEMPLOS: 
· Greves: em 1975, as trabalhadoras do sexo na França organizaram uma greve 

nacional de 8 dias e ocuparam um total de cinco igrejas francesas durante a greve. 
Muitas mais das cerca de 20.000 trabalhadoras do sexo francesas em todo o país 
aderiram à greve em solidariedade. Esta ação inspirou o movimento global de 
trabalhadoras do sexo. 

· Protestos: muitas organizações de profissionais do sexo juntam-se a protestos e 
marchas no Dia Internacional dos Trabalhadores em 1 de maio. 

· Sindicalização: STRASS, o sindicato francês das trabalhadoras do sexo, organiza 
trabalhadoras do sexo no país e faz campanhas contra a criminalização de clientes. 

· Apoio aos direitos trabalhistas: em países onde o trabalho sexual é legal, os 
grupos de profissionais do sexo freqüentemente fornecem registro, contabilidade e 
outro tipo de apoio para que pessoas que fazem trabalho sexual possam cumprir os 
regulamentos trabalhistas e fiscais. 

5. RECURSOS 
ICRSE, Understanding sex work: a brief guide for labour rights activists. Briefing 

Paper (2017): http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrse-launchches-
new-resource-compression-sex-work-work-brief-guide-labour-rights  

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrse-launchches-new-resource-compression-sex-work-work-brief-guide-labour-rights
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrse-launchches-new-resource-compression-sex-work-work-brief-guide-labour-rights
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrse-launchches-new-resource-compression-sex-work-work-brief-guide-labour-rights


ICRSE, Unfair labour arrangements and precarious working conditions in the sex 
industry. Community Report (2016): http://www.sexworkeurope.org/news/general-
news /may-day-icrse-launchches-community-report-exploitation-sex-industry 

Exemplo de moção sindical debatida no Congresso Sindical do Reino Unido (2017): 
http://prostitutescollective.net/2017/09/tuc-congress-2017-support-motion-39- 

descriminalization-sex-work/  
Exemplo de apoio sindical estudantil para o reconhecimento do trabalho sexual 

como trabalho, aprovado com sucesso na Plymouth University, Reino Unido (2016): 
https://www.upsu.com/pageassets/studentvoice/training/Standing-Up-for-Student-
Sex-Workers.pdf 

NSWP, Research for Sex Work # 14: Sex Work is Work (2015): http://www.nswp.org/
resource/research-sex-work-14-sex-work-work  

PARTE 5 - DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS 
À SAÚDE 

 

1. POR QUE OS DIREITOS DE PROFISSIONAIS DO SEXO SÃO DIREITOS À SAÚDE 
Profissionais do sexo em todo o mundo enfrentam uma probabilidade maior de 

contrair VIH e outras doenças infecciosas. A principal razão é que profissionais do 
sexo, de todos os gêneros, estão sujeitos a leis e práticas repressivas e 
discriminatórias em todo o mundo, que por sua vez alimentam o estigma, a 
discriminação e, em um grande número de casos, a violência perpetrada contra elas 
e eles. Além disso, pessoas que fazem trabalho sexual são vistas em muitos 
contextos como vetores de doenças. Todos esses fatores têm um forte impacto na 
sua saúde e bem-estar. 

Profissionais do sexo têm dificuldades no acesso à prevenção, diagnóstico, 
tratamento, assistência e apoio ao VIH e, portanto, são desencorajadas em seus 
esforços para protegerem sua saúde. Freqüentemente levadas à clandestinidade 
pelo medo e pelo estigma, profissionais do sexo encontram ou enfrentam o risco 
direto de violência e abuso diariamente, tanto de atores estatais quanto não estatais. 
As experiências com esses tipos de violência e violações dos direitos humanos 
variam desde a brutalidade policial, prisão e detenção, negação de acesso à TAR , 16

invasões e operações de resgate, muitas vezes acompanhadas por testes forçados e 
programas de reabilitação forçados. 

 TAR é terapia antiretroviral, um tratamento que reduz ou elimina retrovírus. Um dos retrovírus é o 16

vírus da imunodeficiência adquirida (VIH) que causa a SIDA.

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news
http://prostitutescollective.net/2017/09/tuc-congress-2017-support-motion-39-
https://www.upsu.com/pageassets/studentvoice/training/Standing-Up-for-Student-Sex-Workers.pdf
https://www.upsu.com/pageassets/studentvoice/training/Standing-Up-for-Student-Sex-Workers.pdf
http://www.nswp.org/resource/research-sex-work-14-sex-work-work
http://www.nswp.org/resource/research-sex-work-14-sex-work-work


2. LIDAR COM A CRIMINALIZAÇÃO E A PRESSÃO LEGAL 
Estruturas jurídicas e políticas comuns em toda a Europa e Ásia Central, muitas 

vezes usam a "saúde pública" como uma justificativa para o controle, supressão e/ou 
regulamentação do trabalho sexual e das atividades de profissionais do sexo. Por 
exemplo, em muitos países da Europa e Ásia Central, como Áustria, Grécia, Letônia e 
Turquia - exames obrigatórios periódicos para VIH e outras ISTs estão incluídos no 
procedimento de registro de profissional do sexo. Isso significa que as trabalhadoras 
e trabalhadores do sexo são forçados a realizar regularmente testes de VIH e IST 
para obter permissão para se envolver legalmente no trabalho sexual e, em alguns 
casos, para obter o status de residência. Além disso, em algumas partes da Europa e 
da Ásia Central, onde o trabalho sexual é penalizado, as pessoas que fazem trabalho 
sexual são freqüentemente forçadas a fazer o teste de VIH e outras ISTs durante 
batidas policiais ou após a prisão e detenção. Casos de testes forçados conduzidos 
pela polícia foram relatados por comunidades de profissionais do sexo na Grécia, 
Quirguistão, Macedônia, Tadjiquistão e Ucrânia. 

Testes obrigatórios e forçados não são apenas uma violação clara dos direitos 
humanos de profissionais do sexo, incluindo o direito das profissionais do sexo à 
privacidade, dignidade, integridade física, autonomia e não discriminação, mas 
também uma forma repressiva e degradante de exercer controle sobre profissionais 
do sexo e sua saúde. Quando pessoas que fazem trabalho sexual são alvo de testes 
forçados desta forma, os resultados muitas vezes não são mantidos anônimos e 
compartilhados com gerentes, terceiros e famílias, e podem ser usados como 
chantagem para dissuadi-las de revelarem violência ou outras violações dos direitos 
humanos. Além disso, nos contextos em que os direitos de profissionais do sexo não 
são protegidos e o VIH é altamente criminalizado, o status do VIH muitas vezes não 
é mantido em sigilo, expondo profissionais a chantagem, discriminação, estigma, 
prisão e processo judicial. Isso também pode impedir que pessoas que fazem 
trabalho sexual façam o teste, especialmente quando profissionais do sexo 
soropositivas/os são proibidas/os de trabalhar ou obrigadas/os a revelar sua 
condição aos clientes. 

Além disso, as práticas de teste obrigatórias, forçadas e coercitivas têm se 
mostrado contraproducentes. Elas empurram profissionais do sexo e outras 
comunidades estigmatizadas para a clandestinidade, longe de ambientes médicos e 
programas de prevenção ao VIH e as impedem de acessar os serviços de saúde com 
medo de discriminação, prisão, assédio e violência. 

3. FATORES-CHAVE 
· Profissionais do sexo têm aproximadamente oito vezes mais probabilidade de 

viver com VIH do que outros adultos no mundo todo. Em países de baixa renda, 
trabalhadoras do sexo têm 14 vezes mais probabilidade de viver com VIH do que 
outras mulheres em idade reprodutiva. 



· Em países como a Índia, Indonésia e Camboja, as evidências sugerem que a 
prevalência do VIH entre as trabalhadoras do sexo chega a 65%. 

· Para homens e trabalhadores do sexo trans, sabe-se que o risco de VIH é ainda 
maior, embora os dados epidemiológicos e as pesquisas estejam menos disponíveis 
para esses grupos, que costumam ser incluídos em estudos mais amplos sobre 
profissionais do sexo ou estudos sobre homens que fazem sexo com homens. 

· A prevalência de VIH/ISTs entre profissionais do sexo varia significativamente 
dependendo do país e sub-região da europa. A prevalência do VIH entre mulheres 
trabalhadoras do sexo na Europa Ocidental é bastante baixa (1 por cento ou menos), 
com prevalência consideravelmente mais alta entre trabalhadoras do sexo que usam 
drogas, trabalhadoras do sexo migrantes e transexuais. 

· A maioria dos estudos mostra que as trabalhadoras do sexo relatam taxas muito 
altas de uso de preservativo com clientes entre as trabalhadoras do sexo na Europa 
e Ásia Central, com mais de 80-90% de uso de preservativo na maioria dos países da 
região. 

4. ABORDAGEM BASEADA EM DIREITOS PARA PROGRAMAS DE VIH DIRECIONADOS 
A PROFISSIONAIS DO SEXO | A FERRAMENTA DE IMPLEMENTAÇÃO PARA 
PROFISSIONAIS DO SEXO (A SWIT) 

As intervenções de saúde e VIH mais bem-sucedidas até hoje foram aquelas 
conduzidas por pares, contando com o empoderamento individual e coletivo para 
melhorar as condições de trabalho e de vida de profissionais do sexo. Novas 
diretrizes foram recentemente divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
que convocou explicitamente os Estados a descriminalizarem o trabalho sexual e 
estabelecerem direitos respeitando as leis para proteger profissionais do sexo contra 
violência e discriminação. A orientação foi desenvolvida em conjunto com a OMS, 
UNFPA, UNAIDS e a Rede Global de Projetos de Trabalho Sexual (NSWP) e levou em 
consideração uma pesquisa qualitativa realizada por e com profissionais do sexo 
sobre os valores e preferências relacionados às intervenções. Estas recomendações 
da OMS são promovidas como um padrão global mínimo: 

“Os princípios que fundamentam esta ferramenta e as abordagens operacionais 
que apresenta não são menos relevantes para os países de alta renda e devem ser 
vistos como um padrão global mínimo.” 

Seguindo essas diretrizes, a OMS, UNFPA, UNAIDS e o Banco Mundial, juntamente 
com a NSWP, desenvolveram diretrizes em consulta com profissionais do sexo sobre 
as formas mais apropriadas de implementar programas de VIH/IST em nível nacional 
e comunitário. Este documento passou a ser conhecido como SWIT. Crucialmente, o 
SWIT reconhece a importância da implementação em um nível de base, liderado por 



profissionais do sexo locais e coletivos locais de profissionais do sexo, bem como 
destaca a importância de profissionais do sexo influenciando a política de VIH em 
nível nacional e internacional, por meio de redes lideradas por profissionais do sexo. 
O SWIT também afirma que a saúde de trabalhadoras/es do sexo não acontece no 
vácuo e que os países devem trabalhar para a descriminalização do trabalho sexual e 
o empoderamento e autodeterminação das comunidades que trabalham com sexo, 
como parte fundamental da luta contra o VIH. 

Conforme destacado no SWIT, as boas práticas no trabalho com profissionais do 
sexo devem se concentrar em avançar para a liderança das profissionais do sexo, a 
partir de programas feitos para e com profissionais do sexo. 
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5. O QUE VOCÊ PODE FAZER? 
· Serviços para profissionais do sexo: criar serviços, incluindo distribuição de 

preservativos e lubrificantes, visitas e testes, que atendam às necessidades de 
profissionais do sexo e aumentem seu envolvimento. Veja mais sobre boas práticas: 
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Global% 20Report% 20English.pdf 

· Advocacy por vídeo: use vídeos que introduzam os temas de VIH, direitos 
humanos e trabalho sexual para públicos amplos, por exemplo, ‘United We Stand: 
Introdução à ferramenta de implementação de trabalhadoras do sexo’ disponível em 
https://youtube/8enK8m5EDp8 

· Lobby para alocação de fundos: em muitos planos nacionais de VIH/IST, as 
trabalhadoras do sexo são mencionadas como uma população-chave. Envolva-se em 
mecanismos de coordenação em torno da implementação dessas estratégias e 
defenda o financiamento de organizações lideradas por profissionais do sexo. 

· Protestos: apesar da retórica de pessoas que fazem trabalho sexual serem uma 
população-chave, muitos eventos e discussões em torno do HIV/IST as excluem. Em 
2012, por exemplo, devido a viagens nos EUA e restrições de visto para profissionais 
do sexo, elas não puderam participar da Conferência Internacional de AIDS. Em vez 
disso, eles organizaram seu contra-evento, o Sex Worker Freedom Festival em 
Calcutá, Índia. 

· Consultar a comunidade: a Rede Global de Projetos de Trabalho Sexual (NSWP) 
consultou seus membros para destacar as preocupações de profissionais do sexo 
sobre a PrEP, um tratamento de prevenção do VIH que envolve o uso de 
medicamentos anti-retrovirais para o VIH (ARVs) por pessoas que não têm VIH para 
prevenir a sua transmissão). Veja mais: http://www.nswp.org/resource/prep 

6. RECURSOS: 
ICRSE, Understanding Sex Workers’ Right to Health: Impact of Criminalisation and 

Violence. Briefing Paper (2017): http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/
icrse-joins-European-health-forum-and-launch-Fif-intersection-briefing-paper 

The Lancet Series on Sex Work and HIV (2014): http://www.thelancet.com/series/
HIV-and-sex-workers 

Diretrizes da OMS sobre Trabalho Sexual e VIH (2012): http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/sex_worker/en/ 

OMS, NSWP, UNFPA, UNAIDS, The Sex Worker Implementation Tool (comumente 
conhecido como SWIT) (2013): http://www.who.int/hiv/pub/sti/
sex_worker_implementação/en/
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