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Este estudo foi lançado no Parlamento [do Reino Unido] em Fevereiro de 2019. Selma 
James, fundadora da Wages for Housework Campaign (Campanha por Salários para o 
Trabalho Doméstico) e a primeira porta-voz do English Collective of Prostitutes, procedeu à 
abertura do evento. Esta é a transcrição do seu discurso com algumas correções 
necessárias.  

 

O discurso de Selma James 
 

 
Antes de mais, este estudo faz-me pensar que, quando o movimento de mulheres começou, 
e, durante algum tempo - penso que continua até hoje - foi-nos dito que a nossa libertação 
dependia de ter um trabalho fora de casa. Sabemos agora, por experiência própria, quais 
são esses empregos. O trabalho sexual não foi incluído como uma das opções. A outra 
omissão foi o quão baixa esta remuneração seria. De facto, o trabalho sexual faz muitas 
vezes parte do trabalho, mesmo que não sejamos trabalhadoras do sexo. Eu sei que, como 
empregada de mesa, não havia nada como um sorriso para receber a merecida gorjeta, que 
deveria ter sido nossa à partida.
 
Lembro-me de que quando o argumento da libertação através do trabalho foi dito, uma 
mulher disse: "Não podem dizer isso à minha mãe, ela está lá há 20 anos e está exausta". A 
mãe dela criou os filhos enquanto fazia esse trabalho “libertador". Isto lembra-nos que 
muitas mulheres da classe baixa sempre tiveram que trabalhar fora de casa, porque o 
salário do homem (se houvesse um homem) mal cobria as despesas da família. 
 
Este estudo dá-nos, não só uma comparação entre diferentes áreas de trabalho, mas 
mostra-nos o trabalho que as mulheres passam a sua vida a fazer e o pouco que 
ganhamos por isso. Considero que são informações importantes e que devemos agradecer 
ao Coletivo de Prostitutas da Inglaterra (ECP) pelo trabalho desenvolvido. 
 
Em segundo lugar, devemos ter presente que grande parte do trabalho que as mulheres 
realizam, como muitas pessoas comentaram, é uma extensão do trabalho que realizamos 
em casa sem remuneração. Há quem se tenha apercebido disso, não tendo, no entanto, 
reparado que o trabalho sexual é semelhante. 
 
Somos trabalhadoras do sexo, nós mulheres, um pouco, ou talvez às vezes, na maneira 
como nos relacionamos com os homens. O sexo sempre foi usado por nós por não existir 
igualdade, nós somos o sexo socialmente mais fraco. Por existir uma relação de poder 
entre nós e os homens, sem falar nas relações de classe que enfrentamos, leva a que 
usemos o que está disponível quando temos pouco ou nada mais. Temos a nossa 
sexualidade e negociamos com ela quando precisamos. Alguns políticos e meios de 
comunicação estão agora a chamar o trabalho sexual de "sexo para a sobrevivência". 
Estão mesmo a dizer-nos que não sabiam que o trabalho sexual sempre foi para 
sobreviver? 
 
Quero descrever brevemente o que aconteceu quando as mulheres que formaram o ECP 
apareceram na Campanha por Salários para o Trabalho Doméstico e disseram: "Bem, na 
verdade, como sabem, nós trabalhamos como prostitutas". E nós dissemos: "Estamos 
interessadas". Antes de mais, estávamos interessadas em saber quanto dinheiro elas 
ganhavam, que era muito mais do que a maioria de nós estava a ganhar e certamente 
muito mais do que recebíamos em apoios sociais como mães solteiras. Era muito 
importante para nós que as trabalhadoras do sexo tivessem dinheiro. Não nos 
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beneficiamos financeiramente com isso. Elas não nos financiaram. Mas era realmente 
importante que tivéssemos mulheres entre nós que tivessem dinheiro e que, mesmo assim, 
desejassem que a Campanha por Salários para o Trabalho Doméstico reconhecesse seu 
trabalho. 
Costumávamos dizer: o bom dinheiro torna as mulheres ruins? De fato, sim. As pessoas 
sabem disso e algumas não gostam da ideia de que as mulheres da classe baixa tenham 
demasiadas opções e mais tempo do que um trabalho das 8 às 5 nos dá. Eu acho que 
parte da reação à prostituição, parte da reação ao facto das mulheres cada vez mais 
usarem o trabalho sexual como maneira de conseguirem dinheiro, incomodou algumas 
pessoas por sentirem que estamos fora do seu controlo. Esta é uma pergunta muito séria 
para as mulheres e para os homens, e foi sempre considerada fundamental para as 
mulheres na Campanha por Salários para o Trabalho Doméstico. E quando o governo 
disse que não tinha dinheiro para isto ou para aquilo, havia algumas prostitutas bem pagas 

que eram membros do ECP e elas levantavam-se e diziam: “Vimos nos casinos o dinheiro 

que eles dizem que não existe”. Foi um prazer e uma força. Era muito importante para nós 
e para nossa determinação não sermos pobres e dependentes. 
 
Quando o ECP me pediu para ser a sua porta-voz porque não podiam estar em público, 
não hesitei. Parecia ser a coisa mais natural do mundo para mim, uma respeitável mulher 
casada, falar por profissionais do sexo. Eu tinha uma condição: que elas me educassem de 
forma a que eu as pudesse representar. 
 
Na Campanha havia uma mulher, uma amiga pessoal minha, uma académica; ela ficou 
muito chateada com as irmãs que faziam esse trabalho e sentou-se com elas para tentar 
convencê-las a desistir. Não foi bem-sucedida. O resto das mulheres não teve nenhum 
problema e entendeu perfeitamente. As trabalhadoras do sexo na nossa organização, que 
faziam parte desta em todos os sentidos, contribuíram de forma clara para a nossa própria 
sexualidade, fizeram-nos ver o que estávamos a fazer com as nossas vidas e porque é que 
tínhamos tão pouco e o quão errado é não termos muito. Elas deram-nos um padrão: as 
mulheres podem ter dinheiro. Elas podem ser da classe trabalhadora, mas terem dinheiro. 
Foi importante saber disso. 
 
Penso que agora temos de olhar novamente para entender do que se trata modelo sueco 
na realidade(criminalização dos clientes). É importante sabermos que propõe que todas 
nós não tenhamos escolha, se não a de fazer o trabalho que é esperado de nós e nas 
condições que foram descritas aqui hoje. É importante ter em conta, aquelas de nós que 
são trabalhadoras do sexo, que, se desistirmos do trabalho sexual, é isto que nos espera. 
Lembro-me das mulheres tailandesas dizendo que na Tailândia, a Empower, uma 

organização muito poderosa e brilhante, afirmou: “Bem, temos duas outras opções se não 

estivermos no jogo: podemos estar nas fábricas - que emoção! ou podemos viver do 
trabalho agrícola no campo”. Portanto, para as pessoas que criticam a maneira como 
trabalhamos, aquelas de nós que são trabalhadoras do sexo, a maneira como ganhamos a 
vida, pedimos que reconheçam o quão limitadas são as nossas escolhas. Perguntamo-nos 
porque é que eles nunca notaram! Isto é muito importante. 
 
Por fim, tendo presente o facto de que 87% dos cortes de austeridade recaíram sobre as 
mulheres (o que significa que as crianças também sofrem), ao mesmo tempo que o modelo 
sueco está a ser apresentado com mais urgência, questionamo-nos como eles estão 
relacionados. Temos de nos perguntar porquê, neste momento em particular, quando as 
mulheres estão na pior situação desde há algum tempo, alguém vem e tenta interferir com 
algumas de nós, pelo menos, e muitas de nós, provavelmente, usando outra maneira de 
nos alimentarmos e de alimentar as nossas famílias. A prostituição, sexo por dinheiro, tem 
sido a maneira como as mulheres, quando não temos mais nada, tradicionalmente usamos 
para sobreviver. Desenrascou-nos. Isso não significa que vencemos, só significa que não 
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perdemos. 
 
O que as mulheres aqui presentes deixaram claro, é que os trabalhos que elas tiveram que 
fazer, independentemente da nossa opinião em relação a estes, dizem respeito à 
sobrevivência, ao não perder. E é isso que nos une. Existe poder em nos aceitarmos umas 
às outras e aquilo que tivemos que fazer para sobreviver. 
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Introdução 
 

 

O trabalho sexual é frequentemente caracterizado como inerentemente explorador 1 2. Nesta 
pesquisa, comparamos os salários e as condições entre o trabalho sexual e outros trabalhos 
realizados maioritariamente por mulheres. Ao fazê-lo, descobrimos muitas semelhanças e 
algumas diferenças cruciais, o que dá algumas luzes sobre a pergunta frequentemente 
colocada: "Por que é que as mulheres se tornam trabalhadoras do sexo?" 
 
Iniciamos esta pesquisa depois do Comité de Assuntos Internos Selectivo (do Reino Unido) 

ter recomendado3 em 2016/7 a descriminalização das profissionais do sexo nas ruas e em 

estabelecimentos, especificando que: “. . . o Ministério da Administração Interna altera a 

legislação existente para que deixe de ser penalizada a solicitação e que a manutenção de 
um bordel permita que as trabalhadoras do sexo partilhem instalações” e que deveria ser 

redigida legislação que previsse a “supressão de condenações e advertências anteriores 

relativas à prostituição do registro como profissionais do sexo”. 
 
Na sua resposta, o governo manifestou-se preocupado com a natureza exploradora do 
trabalho sexual. O próprio presidente do Comité dos Assuntos Internos, embora sublinhando 
a forma como as leis atuais de manutenção de bordéis significam que “devido ao receio de 
serem acusadas criminalmente, trabalhadoras do sexo podem evitar trabalhar juntas nas 
mesmas instalações, o que muitas vezes compromete a sua segurança", disse: “deve existir 
tolerância zero à exploração criminal organizada de trabalhadoras do sexo, e as mudanças 
na legislação não devem diminuir a capacidade do Ministério da Administração Interna de 

acusar quem estiver envolvido em exploração".4 

 
Olhando para o trabalho sexual no contexto de outros “trabalhos de mulher", esperamos 
ultrapassar a mistificação e quebrar as divisões entre profissionais do sexo e outras 
mulheres e outras trabalhadoras. Isto permitiria que a exploração fosse julgada e tratada de 
maneira semelhante em toda a variedade de trabalhos realizados por mulheres. 

 

 

Método de pesquisa 
 
 
Realizamos entrevistas semi-estruturadas presenciais e por telefone a 16 mulheres e a uma 
pessoa não-binária (que desempenha seu trabalho identificada como mulher) sobre vários 
aspectos do seu trabalho. Abrangem a faixa etária de trabalho (18 a 65 anos) e incluem 
cinco trabalhadores migrantes, três mulheres de cor e mulheres com uma variedade 
de diversidades funcionais físicas e mentais. Todas as mulheres migrantes têm a 
situação regularizada no Reino Unido. Pouco menos da metade das entrevistadas são 
mães. Uma mulher não está formalmente empregada mas é uma mãe solteira responsável 
por cuidar do seu filho muito pequeno. 
 
Os empregos que escolhemos são reconhecidamente dominados por mulheres e orientamo-
nos pelo relatório Mulheres no mercado de trabalho, 2013, do Gabinete de Estatística 
Nacional, que mostrou que as mulheres estão desproporcionalmente representadas em 
'serviços de cuidados e de lazer', 'administrativos e de secretariado' e 'vendas e de 
atendimento ao cliente’. Existiam várias diferenças entre as mulheres entrevistadas, 
dependendo do tipo de contrato que tinham, se trabalhavam em período integral ou a meio 
tempo e em qual área geográfica - a maioria em Londres ou nos arredores. 
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Em especifico, os trabalhos das entrevistadas eram: 
 

1. Bartender num pub aberto até tarde 
2. Educadora de infância numa creche 
3. Empregada de limpeza numa empresa  
4. Cabeleireira num salão de beleza  
5. Empregada interna de idosos 
6. Empregada de apoio à habitação (sénior) para adultos com dependências 
7. Parteira que trabalha para o NHS (SNS) 
8. Enfermeira que é vice-gerente de uma casa abrigo de saúde mental 
9. Assistente pessoal num escritório de uma instituição de caridade 
10. Assistente de loja para uma marca de roupa 
11. Monitora de um parque infantil 
12. Trabalhadora do sexo num bordel 
13. Trabalhadora do sexo de rua 
14. Mãe solteira de uma criança pequena a receber apoio social  
15. Professora no ensino para crianças com necessidades educativas especiais e 

incapacidade 
16. Professora numa escola pública 
17. Empregada de mesa com algumas responsabilidades de supervisão 

 
 
Entrevistamos duas mulheres que trabalham na indústria do sexo; uma que trabalha na rua 
e outra que trabalha em estabelecimentos tendo em consideração que as experiências das 
trabalhadoras do sexo podem variar de acordo com o local onde trabalham. 
 
Foram feitas perguntas pré-definidas para que pudéssemos comparar diretamente aspectos 
do seu trabalho, como o salário e o horário, mas as entrevistas foram em grande parte semi-
estruturadas para que as mulheres pudessem acrescentar o que desejassem sobre as suas 
experiências. 
 
Durante esta pesquisa usamos a definição de exploração dada no Tackling Exploitation in 
the Labour Market (Combater a Exploração no Mercado de Trabalho) (BIS, 2015) para quem 

“trabalhadores e trabalhadoras sofrem exploração devido às más condições de trabalho, 

intimidação e desrespeito intencional do direito do trabalho”. Estamos também cientes da 
ideia de que: 
 

“... para trabalhadoras e trabalhadores, há um continuum de experiências que variam entre o 

trabalho decente e as pequenas e grandes violações do direito do trabalho, até a exploração 

extrema na forma de trabalho forçado”.5 
 
Este é um projeto de pesquisa comunitária de pequena escala, realizado com recursos 
limitados. Convidamos todos os investigadores que desejam expandir o nosso trabalho - 
comparando o trabalho sexual com outros trabalhos reconhecidamente dominados por 
mulheres - a entrar em contato com o English Collective of Prostitutes sobre a possibilidade 
de trabalhar conjuntamente para realizar um estudo em maior escala. 
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Resultados 
 
 

1. Horas trabalhadas  
 
O número máximo de horas que a maioria das pessoas pode trabalhar legalmente por 

semana sem isenção de horário é de 48 horas. Está previsto na lei6. 
 

 

  

Um terço das mulheres entrevistadas tinham um horário diferente semanalmente, pelo que 
lhes foi pedido o mínimo e o máximo de horas de forma a chegar a uma média para ser 
possível comparar diretamente os empregos com base no número médio de horas 
trabalhadas por semana. 

Os seguintes resultados foram evidentes: 

a) Três mulheres trabalhavam mais de 48 horas por semana. 

b) A mãe solteira e a empregada interna de idosos tiveram a semana de trabalho mais 
longa, de aproximadamente 80 horas por semana. (Observamos que as outras mães que 
entrevistamos podem ter trabalhado tantas horas quanto a mãe solteira, no entanto não 
lhes fizemos perguntas sobre o trabalho não-remunerado enquanto cuidadoras de 
crianças). Pedimos à mãe solteira que contasse quantas horas ela trabalhou durante 
algumas semanas e fizemos a média. Sentimos-nos confiantes nesta medição, uma vez 
que o seu trabalho semanal consistia essencialmente em cuidar de seu filho e da sua 
casa e não variava muito enquanto o filho estava numa idade específica. A empregada 

11 13 12 

0115 

07 03 08

10 17 09

02 16 06

04

14 5

Horas 
Trabalhadas 

Veja a tradução das profissões na página 7 e siga a ordem numérica 
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interna trabalha duas semanas de cada vez e descreveu o seu dia de trabalho como 
“quando se está no trabalho, é 24/7”. 

c) Alguns trabalhadores foram forçados a trabalhar mais horas do que queriam. A 

cabeleireira trabalhava 50-60 horas por semana quando o seu ideal” eram 40. Outras 

trabalhavam mais horas porque era o esperado de si ou eram pressionadas para fazer horas 
extras sem compensação. Isto aplicava-se especialmente às trabalhadoras com um salário e 
contrato nas profissões ligadas à prestação de cuidados (empregada doméstica, educadora 
de infância, professoras de crianças com necessidades especiais e professoras em escolas 
públicas). 

 
“É entendido que a maioria das pessoas fazem horas extras não remuneradas e trabalham nas 
férias. É mais um ato de boa vontade”– Professora numa escola pública. 
 
"Trabalho cinco dias por semana, durante sete horas e meia por dia, mas faço muitas horas extras 
porque não há mais ninguém para ocupar o meu lugar e eu trabalho com pessoas em crise, que 
são adultos altamente vulneráveis" – Empregada de apoio à habitação. 
 
d) Algumas mulheres disseram que não conseguiam ter horas suficientes que lhes 

dessem um rendimento com o qual pudessem viver. 
 

• A assistente de loja, por exemplo, disse que “mal conseguia cobrir” os seus itens básicos, 
como a renda, alimentação, produtos de higiene pessoal e roupas. 

 

• A empregada de mesa disse que no seu contrato vinha especificado que ela deveria 
trabalhar 20 horas por semana, o que para ela são 15 horas por semana abaixo do seu 
número ideal. 

 
e)  Zero horas (que é quando alguém está de plantão mas o empregador não tem obrigação de 

lhes dar trabalho) e contratos de horas variáveis causaram sofrimento aos trabalhadores 
por causa da precariedade do trabalho. 
 

Três das mulheres (bartender, assistente de loja, empregada de limpeza) estavam com contratos 
de zero horas e, como o seu contrato não especificava um número mínimo de horas suficiente, as 
trabalhadoras dependiam da boa relação com a gerência para uma vida profissional estável e 
dinheiro suficiente para viver. Este foi um fator que contribuiu significativamente para o aumento 
do stress e tornou mais difícil para as mulheres pedirem boas condições de trabalho. 
 

“Neste setor o gerente organiza os turnos, então podem ter muito poder. Ou seja, um trabalho 

com um bom gerente é muito importante porque, como trabalhadora ocasional não há muito que 
eu possa fazer se não cair nas graças do gerente. Eles podem simplesmente não me dar os dias 
de folga que eu peça, ou não me dar férias. Isto está perfeitamente dentro dos seus direitos e 
acontece.”  – Empregada de mesa 
 
“Faz-te sentir insegura por não saberes se terás aquelas horas… coloca-me sob pressão para ser 
a funcionária perfeita, caso contrário não tenho por onde me agarrar se me quiser reduzir o 
horário para 10 horas. " – Empregada de limpeza 
 

“O meu horário variava entre 15 a 40 horas por semana. Se os turnos surgissem, tu aceitarias 

porque precisavas das horas - se não trabalhares não recebes. Eu estava constantemente 
cansada, constantemente stressada, não sabia se iria ganhar dinheiro ou não. Mesmo se não 
tivesse turnos, não organizaria nenhuma actividade social caso o chefe publicasse no Facebook 
"Oh, temos horas disponíveis para trabalhar na loja". . . Eu trabalhei 50 horas numa semana e, em 
vez de me pagarem as horas extra que eu merecia, eles transferiram dez horas para a semana 
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seguinte, pelo que só recebi o valor fixo.” Assistente de loja 
 
"Liguei para dizer que estava atrasada e, porque ela [a gerente] estava de mau humor, ela disse, 
'nem te dês ao trabalho de aparecer' 'e desligou-me a chamada. Isto significa que não recebo 
naquele dia.” – Bartender 
 
f)  Alguns empregadores mantiveram deliberadamente o número de horas de trabalho 

reduzidas para impedir que os trabalhadores reivindiquem direitos laborais, como 
subsídio de doença, licença de maternidade e subsídio de desemprego. 

 

“Tu tens tecnicamente direito a subsídio de doença, mas precisas de trabalhar um número 

consistente de horas durante seis semanas para conseguires. Mas, obviamente, não escolhes se 
trabalhas ou não essas horas. Ou seja, se eles apenas te derem 10 horas por semana e ficares 
doente não recebes nada.” – Assistente de loja 
 
g) Outras mulheres tinham um acordo informal de que receberiam um número mínimo de 
horas para garantir um rendimento adequado, mas em todos os casos, por não ser juridicamente 
vinculativo, nem sempre foi cumprido o acordo. 
 
Nenhuma das trabalhadoras do sexo acordou formalmente um número mínimo de horas mas 
ambas consideraram ter uma autonomia e controlo considerável sobre quando e durante quanto 
tempo trabalharam. 
 

• A trabalhadora do sexo de rua disse: “Posso escolher em que dias trabalho. Habitualmente 

eu saio quando preciso, quando as contas chegam.” Ela era efetivamente trabalhadora por 
conta própria e por isso estabelecia o seu próprio horário. Nenhuma comparação direta 
sobre este aspecto do seu trabalho poderia ser feita com outras trabalhadoras uma vez 
que mais nenhuma trabalhava por conta própria. 

 

• A trabalhadora do sexo num bordel disse: "Eu não trabalho se não quiser, mas é claro que 
se eu tirar demasiados dias de folga serei despedida". Os valor mínimo do seu rendimento 
era acrescidos até a um montante mínimo pelo proprietário se a procura fosse baixa numa 
determinada semana - ela era a única com esse acordo vantajoso. 

 
No entanto, a mulher que trabalha num bordel acrescentou que noutros lugares em que trabalhou 
era difícil conseguir os turnos que queria. 
 
h) A ilegalidade do trabalho sexual significa que as trabalhadoras do sexo não tinham 
acesso a mecanismos de reparação jurídicos por violações do horário de trabalho, mas na 
prática, nem muitas das mulheres com um trabalho legal (consulte a seção abaixo "Condições de 
trabalho"). 

 
 

2. Salário por hora  
 
 

Para avaliar e comparar os salários, analisamos o salário por hora de cada trabalhadora. O salário 
por hora foi calculado considerando as horas extras não remuneradas e as horas de trabalho não 
remunerado necessárias para o trabalho (por exemplo, planeamento de aulas em casa). Também 

incluímos o tempo que a trabalhadora estava “no local” e “de plantão” mas não ativamente com 

um cliente ou a cuidar de uma criança. Isto foi particularmente relevante para a mãe solteira, para 
ambas as trabalhadoras do sexo e para a empregada interna de idosos, apesar da trabalhadora 
do sexo de rua só ser paga quando estava com um cliente e a do bordel recebia apenas uma 
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pequena “ajuda” se ela não tivesse clientes. 

 
Para ajudar no cálculo do salário por hora das trabalhadoras para este estudo olhamos para a 
escala de salário por hora geralmente praticada no Reino Unido. Os valores aumentaram 
ligeiramente desde que conduzimos esta investigação.  

 

• O Salário Mínimo é: £7,83 para maiores de 25 anos; £7,38 para pessoas entre os 21-25 
anos; £5,90 para pessoas entre os 18-20 anos; £4,20 para menores de 18 anos; £ 3,70 
para aprendizes. 

• O Salário Mínimo Indexado é: £9 em todo o país e £10,55 em Londres. 
 

 
 

 
a) Cinco das 17 trabalhadoras ganhavam menos do que o Salário Mínimo 

(relativamente ao nível, na altura em que foi perguntado). A assistente de loja tinha 
menos de 20 anos e ganhou o salário mínimo para pessoas dessa idade. Outras seis 
trabalhadoras ganharam menos do que o Salário Mínimo Indexado, de acordo com sua 
residência tanto em Londres ou no resto do país. 

 
b) Analisando o salário por hora as trabalhadoras do sexo ganhavam mais (a TS de 

rua ganhava uma média de £15,60 por hora e a TS num bordel ganhava uma média de 
£30,55). Este foi assumidamente o factor decisivo para as duas mulheres ingressarem 
na indústria do sexo. As trabalhadores com o salário por hora mais elevado (depois das 
TSs) foram a professora de ensino de necessidades especiais e a enfermeira. 

 
"É a única maneira de ganhar mais do que o salário mínimo em menos tempo. Com este 
salário por hora mais alto vem a independência, o alívio, a possibilidade de escolha e 
menos preocupações. A diferença entre outros empregos em que trabalhei em pubs ou 
lojas em que recebes 7 libras por hora e o trabalho sexual é grande” – Trabalhadora do 
sexo num bordel. 
 
c) A mãe solteira tinha, de longe, o rendimento mais baixo por hora, £1,60 por hora. 

Ela vivia de benefícios sociais que consideramos como sendo o seu salário semanal 
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(pelo trabalho de criar o seu filho!). Ela trabalhava em média 12 horas por dia7. Este 
valor não era suficiente para aquecer adequadamente a comida – a definição de 
miséria. 

 
d) As horas extras não remuneradas baixaram o salário médio por hora dos 

trabalhadores, e isso foi particularmente evidente para os trabalhadores assalariados 
como a empregada de apoio à habitação e a professora da escola pública, onde o seu 
salário por hora foi reduzido de forma significativa e consistente. Para a trabalhadora de 
apoio à habitação, isso reduziu o salário por hora que ela recebia oficialmente (£30 por 
hora) para o que ela realmente recebia (entre £8-£12 libras por hora). 

 
 

3.  Salário líquido  
 

 
A monitora do parque infantil e a TS de rua receberam os salários semanais mais baixos 
mas trabalharam apenas algumas horas por semana. A seguir, foi a mãe solteira quem recebeu o 
salário semanal mais baixo, sob a forma de benefícios socais no valor de £135 para si e para o 
seu filho. Isto levou-a a viver por vezes na miséria. 

 

“A vida é mesmo difícil, é muita pressão… num domingo tive que verificar quanto dinheiro tinha 

antes de ir às compras e só tinha duas libras. . . fui então ver a minha comida e tinha um pouco de 
arroz e pude fazer uma comida simples. . . não conseguimos ir a lado nenhum com duas libras, 
então vamos à biblioteca ou ao centro comercial onde está quente para que eu possa desligar o 
aquecedor em casa para poupar dinheiro". – Mãe solteira 

 

 
 
A assistente de loja e a bartender só conseguiam sobreviver com salários tão baixos pelo 
facto dos seus custos de alojamento serem baixos. 

4. Condições de trabalho  
 

Salário Líquido 
Semanal 

Veja a tradução das profissões na página 7 e siga a ordem numérica 
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Os direitos laborais incluem: um contrato de trabalho; pausas e folgas; salário mínimo; subsídio de 
férias e de doença; compensação por acidentes de trabalho; trabalho flexível; licença de 
maternidade e licença para cuidar dos filhos e outros dependentes; reforma. 

 
As condições de trabalho "decente" definem-se com base no facto das pessoas terem um 
"sistema de trabalho seguro", em que os padrões de saúde e segurança ocupacional são 

assegurados e mantidos. Direitos adicionais incluídos na definição de “trabalho decente” são8: a 

oportunidade de obter educação, formação, progressão na carreira e trabalho variado. Em alguns 
empregos, o direito à participação nas decisões sobre a forma como o trabalho é gerido é também 
considerado essencial, assim como o direito à negociação coletiva, assente no direito à greve. 

 

Não perguntamos às mulheres se elas consideravam ter um “trabalho decente”, mas todas 

descreveram o seu emprego como não preenchendo de alguma forma a descrição acima feita. 
 

As trabalhadoras com contrato de trabalho (por exemplo, as trabalhadoras do setor público - 
parteira, professoras, empregada de apoio à habitação) tinham direito, em teoria, aos direitos 
laborais acima enumerados. Na prática, estes direitos eram-lhes muitas vezes negados como a 
parteira que dizia: "não é incomum não ter uma pausa. Em teoria podemos reivindicar esse tempo 
de volta e eles incentivam-nos a registá-lo mas temos poucos funcionários por turno por isso não 
pode ser gozado o que ficou para trás.” 

 
As cinco trabalhadoras com contratos de zero horas/horário variável viram os seus direitos 
laborais como o subsídio por doença e acidente de trabalho negados. Os direitos que 
conseguiram obter foram por vontade do empregador ou, pior, pelo seu gerente direto. 

 
 

Pagamento de férias, por doença ou para cuidado de dependentes 
 

 
• Seis mulheres não tiveram férias pagas ou baixa médica, incluindo ambas trabalhadoras do 

sexo e a mãe solteira. As trabalhadoras com contrato de zero horas tinham direito a algumas 
férias remuneradas mas, na prática ,os seus empregadores organizavam o seu horário de 
forma a privá-las desses direitos. 

• Oito mulheres perdiam os seus rendimentos se faltassem um dia ao trabalho ou por estarem 
doentes ou a cuidar de um dependente. 

 
"Recebo abono de família, uma ajuda nas despesas com o meu cuidado infantil, que cobre cerca 
de dois terços do custo, mas se telefonar a dizer que os meus filhos estão doentes o meu abono é 
deduzido ... acho que cerca de 100 libras. É muito dinheiro, então é muito mau. Penso que 
costumava haver uma política que dizia que tínhamos direito a cinco dias de licença para cuidar 
dos dependentes mas ao critério do diretor e o nosso diretor decidiu que não temos direito".  

- Professora no ensino para crianças com necessidades educativas especiais 
 

"Eu sofro muito com enxaquecas crónicas bastante graves e uma vez tive que fazer seis horas de 
limpezas sem parar e tinha uma enxaqueca naquela manhã, o que significa que não conseguia 
ver ... Uma das minhas colegas tinha conjuntivite e mal conseguia ver e quando chegou ao 
trabalho a chorar e o meu chefe disse: 'não se preocupe, nós vamos encontrar uma maneira' - ela 
queria dizer uma maneira de a pôr a trabalhar". - Empregada de limpeza 

 
"No meu contrato atual não receberia nada se adoecesse…Estou com um contrato de 20 horas e 
se me magoar no trabalho e precisar tirar uns dias, talvez receba uma indemnização para cobrir 
as despesas médicas. . . Os trabalhadores ocasionais não recebem licença de maternidade, 
apenas aqueles com contratos de 45-48 horas ". - Empregada de mesa 
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“Algumas pessoas ficam doentes, mas é preciso que a agência encontre alguém para as substituir 

o que pode demorar dois ou três dias para que isso aconteça. Faltam cuidadores e isso depende 
de onde as pessoas estão. Alguém pode conseguir substituir, mas pode estar na França. - 
Empregada de cuidados domiciliários 

 

 
Um apontamento sobre as mães 
 

 
Pouco menos de metade das mulheres entrevistadas são mães, sendo que nenhuma das que 
recebe salários de acordo com o mínimo estabelecido por lei têm crianças em idade pré-escolar. 
Algumas das mães sofreram uma perda significativa nos seus rendimentos desde que tiveram 
filhos. Outras mulheres queixaram-se da falta de reconhecimento e flexibilidade das mães no 
trabalho e constataram que as mães dependiam de sistemas informais de cuidados (parentes e 
amigos) e/ou trabalho em regime part-time organizando o seu dia de trabalho pago em função dos 
filhos. Algumas mulheres também referiram depender dos abonos de família para cobrir os custos 
associados aos cuidados com os seus filhos, o que não seria possível apenas com os seus 
rendimentos provenientes do seu trabalho remunerado. 

 

• A monitora de um parque infantil disse que o principal motivo para ela aceitar aquele trabalho 
foi porque “era em horário de aulas que permitia que eu estivesse disponível para meus filhos 
depois da escola e durante as férias". 

• A professora do ensino para alunos com necessidades educativas especiais não estava a 
trabalhar até ter um filho com menos de dois anos e teve dificuldade em encontrar trabalho 
depois por causa disso. Ela tinha reduzido o seu horário para tempo parcial de forma a poder 
estar disponível para cuidar dos filhos. Ela disse que contratar a meio tempo não foi bem 
recebido pelos empregadores porque lhes ficava mais caro e que usufruir da licença de 
maternidade e passar a part-time tem um impacto negativo porque os trabalhadores perdem 
acesso à informação, a formações e a oportunidades de crescimento na carreira. 

• A empregada de limpeza disse uma colega foi despedida porque teve que sair “demasiadas 
vezes” do trabalho para cuidar do filho. 

• A mãe solteira não tentou procurar um trabalho remunerado porque "é a tempo inteiro, cuidar 
dos filhos". 

• A professora da escola pública descreveu como o seu trabalho costumava ser feito por 
mulheres com filhos em idade escolar, mas que isso agora mudou: "Não conheço nenhum 
professor que termine o seu trabalho no final do dia de aulas. A maioria trabalha em clubes 
depois da escola. Sei que muitos dos meus amigos dependem dos pais para conseguirem ter 
onde deixar os filhos gratuitamente.” 

• A TS de rua era mãe de uma criança pequena, mas o seu salário por hora permitia-lhe pagar 
a uma babysitter enquanto trabalhava. Ficava-lhe por quase metade do salário dela. Isto é 
comparável com outras mães, como a professora do ensino para alunos com necessidades 
educativas especiais, apesar de, ao contrário dela, a trabalhadora do sexo não ter direito a 
receber abono de família pelo facto do seu trabalho não ser reconhecido como tal. 

• No entanto, a TS de rua poderia optar por não trabalhar em cima da hora se o seu filho 
estivesse doente, por exemplo, sem aviso prévio e sem repercussões no seu rendimento 
futuro. Isto não era verdade para a maioria das outras mães. 

 

"Não há flexibilidade para cuidarem de crianças ou mudar as datas na creche. Sei pelas minhas 

colegas que é um pesadelo. A maioria das parteiras são mulheres em idade reprodutiva e muitas 
mães jovens com filhos pequenos. Perdemos três parteiras nos últimos seis meses porque elas [a 
administração] se recusaram a avisar com antecedência suficiente ou a fazer turnos fixos para 
que as mulheres pudessem organizarem cuidadores para as crianças - então elas tiveram que 
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deixar de ser parteiras, o que é uma loucura.” - Parteira 
 

Praticamente as mães com bebés e crianças pequenas seriam impedidas de aceder a muitos dos 
trabalhos analisados nesta pesquisa porque os salários baixos por hora não cobrem o custo 
médio por hora dos cuidados com crianças e/ou porque a falta de flexibilidade significa que, se as 
mulheres precisassem de sair do trabalho em cima da hora para cuidar dos seus filhos 
arriscavam-se a ser penalizadas, ser consideradas como não sendo certas e possivelmente 
demitidas. 

 
Isto ajuda a entender a razão pela qual 90% dos profissionais do sexo no Reino Unido serem 
mulheres, a maioria também mães. O trabalho sexual fornece um salário mais alto e um tipo de 
flexibilidade que geralmente não existe noutros empregos. De forma horrível, algumas mães que 
se voltaram para o trabalho sexual para sobreviver viram os seus filhos retirados dos seus 
cuidados pelo estado9. 

 

 

Acidente de trabalho  
 
 

O direito ao subsídio por doença e a acidentes de trabalho foi uma questão controversa, uma vez 
que algumas trabalhadoras consideraram que o seu trabalho causava lesões graves mas que 
estas costumavam ser vistas como parte do trabalho. 

 

• A parteira disse que problemas de bexiga (porque não podem fazer pausas para ir à casa de 
banho sempre que precisam) eram comuns entre os colegas, assim como problemas de 
costas. 

• A lesão no pulso da bartender foi exacerbada pelo levantamento de objetos pesados. 

• A visão da assistente pessoal deteriorou-se ao ponto de ter passado a precisar de óculos e 
desenvolveu DORT, doença ocupacional relacionada com o trabalho. 

• A empregada interna sofreu lesões nos músculos e rasgos nos tecidos, para além de lesões 
nas costas. 

• A assistente de loja deslocou o cotovelo a trabalhar e perdeu salários ao deixar o trabalho 
para ir às urgências. 

 
Tenho a fita colorida que os atletas colocam nos músculos em todo o corpo. A maioria das 
pessoas deixa este trabalho com dores nas costas ou nos ombros durante uns tempos. É um risco 
deste trabalho. - Empregada ao domicílio 
 
Nenhuma das trabalhadoras recebeu apoio financeiro para ajudar com as lesões decorrentes do 
trabalho nem teve qualquer ajuda para as medidas preventivas que tiveram que adotar para se 
manterem bem o suficiente para trabalhar. A parteira gastava £70 por mês para cuidar das suas 
costas num osteopata para poder fazer o seu trabalho e disse que a maioria dos seus colegas 
estavam a fazer o mesmo "pela longevidade de estar no trabalho”. 

 
 

Violência  
 
 

As trabalhadoras fizeram uma distinção entre violência com malícia e violência de pessoas que 
estavam perturbadas ou nervosas (ou crianças) que, entendem, não devem ser responsabilizadas 
da mesma forma. 

 
A TS de rua foi a única a dizer que tinha sofrido violência física dum cliente. Ela também 
descreveu o assédio que sofria pela policia e a constante ameaça de detenção como forma de 
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violência. 
 

"Há uma forte possibilidade de sofrer violência principalmente dos clientes, que é agravada pelo 
facto de não termos nem horário nem locais seguros suficientes para trabalhar quando tentamos 
evitar a polícia. Eles apenas nos colocam em mais perigo.” - TS de rua 

 
A empregada da limpeza tinha sido empurrada para trás por um cliente, mas descreveu o 
incidente como assédio, não violência. 

 
A enfermeira, a empregada de cuidados ao domicílio e a empregada de apoio à habitação 
relataram ter sofrido violência dos adultos com quem trabalhavam. As duas professoras, a 
educadora de infância e a monitora de um parque infantil falaram na violência que sofrem por 
parte das crianças. O que era importante para as trabalhadoras eram os processos existentes 
para lidar com a violência. A enfermeira descreveu ter sido agredida por um paciente. Ela disse 
que foi fácil queixar-se com o apoio da administração. No entanto, ela tinha presente as opções 
limitadas para agir: 

 
"Em algumas enfermarias és agredida fisicamente e é difícil saber o que fazer. Podes denunciar à 
polícia o que é um terrível por si só, porque é a policia mas também não queres fazer nada." – 
Enfermeira 

 
 

Assédio sexual e outro tipo de assédio 
 
 

As mulheres que entrevistamos inicialmente disseram que ou não tinham sofrido muita 
discriminação ou assédio sexual porque trabalhavam predominantemente com outras mulheres e 
com mulheres em posições de liderança. No entanto, ao descreverem os detalhes do seu 
trabalho, surgiram alguns assédios graves. 

 

• Um colega homem tentou tocar numa mulher entre as pernas e o gerente apoiou a sua ação 
dizendo, "que gajo". 

• Ser-lhe recusada comida do staff até dar um abraço num membro sénior da equipa. 

• Ser intimidada por um homem enquanto cuidava da cônjuge ao ponto em que a trabalhadora 
teve que sair da sala. 

• Ter que tolerar comentários sexuais e pessoais dos clientes. 

• Sentir-se desconfortável com comentários sexuais desapropriados de membros seniores da 
equipa e comprar roupas novas ou trocar de turno para evitar os comentários. 

• Levar uma palmadinha no rabo. 

• Comentários sexualmente explícitos por parte de um colega à frente de uma criança. 

• Assédio moral e sexual por parte da polícia. 
 

 "Um chefe de cozinha com quem eu trabalhava, com o ego do tamanho de uma casa, costumava 

fazer comentários sobre o que as empregadas de mesa tinham vestido, especialmente se fosse 
acima do joelho, e dizer-nos a algumas de nós que éramos as favoritas por sermos bonitas. . .. Ele 
era desprezível, ele era nojento. Eu aguentei mas acho que não o faria se fosse hoje." - 
Empregada de mesa 

 
"Às vezes os clientes chateiam-me para prestar serviços que não estás preparada para prestar ou 
tentam testar limites de forma persistente, mesmo quando já lhes disse não ou pare de fazer isso." 
- TS num bordel 
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“O meu chefe chamou vagabunda e carneiro vestida de cordeirinho a vice-presidente porque ela 
estava a usar uma saia acima do joelho e tem 60 anos." - Assistente pessoal 

 

 "Ele simplesmente empurrou-me para trás em cima do tapete e disse“ tire os sapatos antes de 

entrar em casa”. Eu senti que ele estava apenas à espera da oportunidade para fazer isso. É 
nojento. Eu disse-lhe para não me tocar. Já tive outros clientes que me trataram como “a senhora 
está abaixo de mim e está aqui porque a contratei”. - Empregada de limpeza 

 
A percepção da sua capacidade de reclamar era essencial. Estava em causa uma escala móvel 
que dependia de vários fatores: a maneira como reclamar poderia ter impacto no seu rendimento 
(particularmente relevante para mulheres com contratos de zero horas); se existia um 
procedimento estabelecido de reclamação; se poderiam reclamar sem ter repercussões. 

 

 "Eu posso reclamar junto da administradora e uma vez ela disse-me que conhecia o tipo e que 

ele tinha fama de ser agressivo. Eu perguntei-lhe porque é que ela sabendo isso, mesmo assim, o 
tinha deixado entrar, ela simplesmente não queria saber. Não insisti. Noutra altura ela apoiou-me 
e devolveu o dinheiro ao homem pedindo-lhe que fosse embora e chamando o chefe.” - TS num 
bordel 

 
O que se evidenciou foi o facto de quanto mais um trabalho é respeitado socialmente, menor é a 
probabilidade duma mulher sofrer assédio explícito e vice-versa. Se os trabalhos não sexuais 
fossem criminalizados e os homens predadores soubessem que as trabalhadoras não tinham 
direitos laborais e a oportunidade de denunciar, poderia prever-se que o assédio sexual seria mais 
grave. 

 
O fato das TSs terem sofrido assédio e discriminação por parte da polícia demonstra o facto 
destas considerarem não fazer sentido reclamar quando quem era o agressor eram os clientes ou 
membros do público. A polícia disse à TS de rua, que denunciou ter sido vítima de assédio por 
homens, de que isso fazia parte de seu trabalho. 

 

"Tu podes te queixar de situações de violência [à polícia], mas é o mesmo que se queixar de 

agressão, eles não querem saber” - TS de rua 
 
 

Discriminação 
 

Segundo a Lei da Igualdade de 2010, no Reino Unido os trabalhadores têm direito a um 
tratamento justo e não devem ser discriminados com base no género, etnia, orientação sexual, 
religião e idade. 

 
As mulheres relataram testemunhar e sofrer de diferentes tipos de discriminação. Enquanto que 
as trabalhadoras do sexo relataram sofrer de discriminação principalmente por parte da polícia 
(sendo que as consequências mais graves desta era a impossibilidade de denunciarem violência 
perpetrada por homens perigosos) e alguns clientes, as outras mulheres relataram sofrer de 
discriminação por parte dos seus empregadores, colegas e clientes. 

 
Os tipos de discriminação foram o sexismo, racismo, a discriminação pela idade, pelas limitações 
físicas, saúde mental, sexualidade, maternidade e religião. As consequências de algumas das 
discriminações foram condições de trabalho desfavoráveis, o aumento do stress no trabalho, o 
impacto negativo na saúde mental, a perda de rendimentos e até a perda do emprego. 

 

• A empregada de apoio à habitação (uma mulher de cor) observou que “não há negros em 

posições de poder apesar de termos muitos clientes negros” e que ela foi discriminada como 

14 
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sendo alguém “menos instruída ou de classe baixa”. 

• A parteira descreveu uma falta de apoio e compreensão quanto à sua limitação física, mas que 
isso foi rapidamente tratado quando ela levantou esta questão, porque o seus/suas 
empregadores/as sabem que estão "em risco porque tenho a lei do meu lado". 

• A enfermeira foi chamada de "fufa" por um paciente. 

• A educadora disse: “Sou uma mulher negra e algumas pessoas são simpáticas, mas alguns 

pais são extremamente desagradáveis. Uma pessoa dá o seu melhor pelo seu filho ou filha e 
quando eles vêem que és duma minoria étnica, implicam com qualquer coisa.” O chefe dela 
não levava as queixas a sério porque o berçário era particular e "os pais significam dinheiro". 

• A professora da escola pública considerou que os professores mais velhos eram discriminados 
e que a sua experiência não era valorizada. Ela especulou que isso também se devia ao facto 
dos professores mais experientes custarem mais dinheiro às escolas, e as escolas, de forma a 
tentar poupar dinheiro, optavam por funcionários a quem pudessem pagar menos. 

• A assistente pessoal disse que um colega do sexo masculino "assumiu que eu também era 
assistente pessoal por ser mulher e a mais nova, então pedia-me para eu marcar as reuniões 
para ele e fazer as tarefas administrativas porque ele não se queria dar a esse trabalho". 

 
Ambas as profissionais do sexo (que eram brancas) tinham visto e ouvido racismo contra 
trabalhadoras do sexo migrantes e mulheres de cor por parte dos clientes. A TS que trabalha num 
bordel sabia que os empregadores tinham alguma relutância em dar trabalho a mulheres 
migrantes por pensarem que seriam alvo de detenção e rusgas policiais. O que resultou da 

experiência deles é o facto da legislação contra o tráfico de seres humanos10 , que não requer que 
seja provado o uso da força ou coação para haver condenação e que, portanto, rotula todas as 
trabalhadoras do sexo migrantes como vítimas, exacerbou esse problema. 
 
 

Saúde mental  
 

Embora não tenhamos perguntado diretamente muitas mulheres falaram-nos sobre o impacto que 
o trabalho tem na sua saúde mental. Esta comparação é importante para qualquer estudo que 
contraponha o trabalho sexual e outro trabalho, uma vez que uma das afirmações (posteriormente 
desacreditadas11) feitas por um académico, e posteriormente defendida por outros, é que o 
trabalho sexual é tão inerentemente nocivo que a maioria das trabalhadoras do sexo sofre altos 
níveis de síndrome de stress pós-traumático12. No nosso estudo, várias trabalhadoras 
descreveram problemas de saúde mental. 

 

• A parteira tinha sido diagnosticada com stress pós-traumático. Ela estava constantemente 
angustiada por não poder cuidar adequadamente das parturientes devido a uma carga de 
trabalho impossível de gerir. 

• A mãe solteira estava deprimida com a rotina diária de tentar sobreviver e sustentar o filho com 
tão pouco dinheiro. Ela não procurou ajuda por temer ser caracterizada como uma má mãe. 

• A educadora disse que estava tão esgotada mental e emocionalmente que se sentia incapaz 
de fazer seja o que fosse no seu tempo livre. 

• A assistente de loja disse que teve um esgotamento nervoso depois de não ver a luz do dia 
depois de vários turnos e, consequentemente, despediu-se. 

• A enfermeira disse que tinha colegas que se despediram devido a problemas de saúde mental 
causados pelas condições de trabalho. 

 

"Vocês [empregadores] estão a obrigar-me a tirar tempo da minha vida para me sentir mal, a usar 

todos os meus recursos emocionais num nível que é injusto e faz com que as pessoas 
enlouqueçam, literalmente, por não terem um número adequado de funcionários” - Enfermeira 

 



  20  

Quando as trabalhadoras do sexo falavam sobre pressão, referiam-se essencialmente à 
ilegalidade e ao estigma associado ao seu trabalho. Trabalhar sob a ameaça de violência era uma 
grande fonte de stress, exacerbado pelo facto de saberem que elas tinham pouca ou nenhuma 

proteção além do facto de se poderem organizar. Elas tinham à sua frente a “escolha” de trabalhar 

isoladas e, portanto, com mais perigo, ou de trabalhar com outras TSs e arriscar a detenção. Isto 
é contrabalançado pela independência financeira e autonomia sobre as condições de trabalho, 
que as fazem sentir melhor em relação ao seu trabalho. 

 
 

O trabalho emocional 
 
 

O trabalho emocional, o processo de gerir os sentimentos e suas expressões dos outros é descrito 
oficialmente como "desempenho afectivo forçado" e é realizado "quando existe uma disparidade 
entre as emoções sentidas pelos trabalhadores e as emoções exibidas num determinado contexto 
ocupacional e organizacional”.13 

 
Perguntamos às mulheres quanto trabalho emocional elas realizavam, quanto era esperado e que 
elas consideravam 'parte do trabalho'; quanto era esperado e ia ‘para além da obrigação'; e, como 
se comparava com o que era esperado dos colegas do sexo masculino. 

 
Este é um tema que surge em muitas discussões sobre o trabalho realizado por mulheres. As 
mulheres são, de maneira esmagadora, a grande maioria das pessoas que realizam trabalhos de 
cuidados de forma não remunerada e trabalhos que exigem inteligência emocional e resiliência, 
mas esta é raramente reconhecida como uma competência valiosa que deva ser remunerada. 
Assume-se que as mulheres, como cuidadoras naturais, farão trabalho emocional de graça. 

 
Exemplos do trabalho emocional realizado pelas mulheres entrevistadas incluem: 

 

• Gerir o comportamento difícil dos clientes. 

• Equilibrar a simpatia com a minimização de comportamento sexuais impróprios de homens. 

• Actuar de forma a demonstrar emoções não sentidas. 
 

“O trabalho num bar é fazer com que as pessoas se sintam especiais, por isso, conversas com 
elas, interessas-te pelo dia delas, pelo seu trabalho." - Bartender 

 

“Fiz um trabalho intenso para tranquiliza-la, focando os seus aspectos positivos porque ela estava 

concentrada nas coisas que tinha em falta e eu tive que continuar a relembrá-la das coisas 
positivas que ela tinha conseguido. Foi emocionalmente muito desgastante.” - Empregada de 
Apoio à Habitação 

 
O trabalho emocional era uma parte tão essencial do trabalho sexual que as TSs quase não se 
aperceberam. Isto é importante, uma vez que as trabalhadoras do sexo raramente são 
reconhecidas por este aspecto do seu trabalho e são frequentemente consideradas como 
trabalhadoras sem qualificações, cujo trabalho é reduzido ao ato físico de fazer sexo. 

Ambas as TSs disseram que deixar os homens à vontade e fazê-los sentir-se “especiais” fazia 

parte do seu trabalho e descreveram-no de maneira semelhante à bartender acima. 
 

 

A natureza íntima do trabalho 
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O trabalho sexual tem sido julgado por ser intrinsecamente diferente dos outros trabalhos porque, 
argumenta-se, as pessoas que fazem trabalho sexual vendem uma parte íntima de si. Esta 
opinião foi verbalizada num evento do English Collective of Prostitutes por um membro da plateia 
que se opunha à luta pela descriminalização do trabalho sexual. 
 

“O operário concorda em tornar o seu braço um instrumento de trabalho, uma mulher na 

prostituição concorda em tornar uma parte muito íntima do seu corpo um instrumento de trabalho. 
Isto causa uma dissociação do ego. Eu caracterizaria o trabalho numa fábrica como 
consentimento à escravidão; o trabalho sexual é dar consentimento à violação. É por isso que não 
devemos permitir a prostituição.”14 
 
As trabalhadoras do sexo não vêm o seu trabalho desta forma, ou seja, não consideram o seu 
trabalho como intrinsecamente mais degradante do que os outros. Preocupavam-se mais com os 
seus rendimentos, horas e condições de trabalho, pelo que qualquer comparação com outros 
trabalhos se baseava nestes aspetos. A TS num bordel não aceita prestar serviços sexuais 
apenas quando os clientes exigem serviços que ela não presta, e ela não tem o poder de recusar 
e/ou o apoio da gerência. 
 
Vários trabalhadores em empregos não relacionados com o sexo praticam atos fisicamente 
íntimos no decorrer da prestação de cuidados (professoras, enfermeiras, parteiras, educadoras). 
Às vezes isto é descrito como intimidade profissional - um termo que também se poderia aplicar 
às pessoas que fazem trabalho sexual. 
 
"Preciso de limpar rabos e ninguém está preocupado com minhas condições de trabalho." - 
Enfermeira 
 
 

Trabalhar em conjunto ou isoladamente 
 
 
A grande maioria das trabalhadoras neste estudo trabalham com outras pessoas e todas disseram 
que o preferiam. Os motivos citados incluíam segurança, como receber ajuda de colegas próximos 
na hora se fossem ameaçadas ou feridas, proteção contra a exploração, ajuda a fazer com que o 
dia passe mais rapidamente, o gosto pelo trabalhar colaborativo e de forma sociável em geral. 
 

“Gosto da camaradagem que temos neste setor. Existem certas divisões, como entre a 

cozinha/sala mas geralmente há uma sensação de ‘já que temos que estar aqui vamos tornar este 
tempo agradável'. Eu fiz alguns dos meus melhores amigos neste setor e é bom saber que vou 
trabalhar e tenho alguém com quem falar e reclamar dos clientes." -- Garçonete 
 
As três mulheres que trabalhavam sozinhas - a mãe solteira, a empregada doméstica e a 
empregada de apoio à habitação - disseram que preferiam trabalhar com outras pessoas. A 
empregada interna disse que a solidão de trabalhar sozinha era o pior aspeto do seu trabalho. 
 
Trabalhar sozinha para a empregada da limpeza no passado tinha sido particularmente mau. Ela 
tinha sido acusada de não fazer um bom trabalho por um cliente que se recusou a pagar. Foi a 
palavra dela contra a do cliente e não acreditaram nela. O valor em falta foi deduzido dos seus 
salários pelo empregador. Noutra ocasião ela foi empurrada por um cliente e não tinha forma de 
se proteger devido ao facto de trabalhar por conta própria. Após estas experiências ela decidiu 
que apenas trabalharia com outras pessoas, mesmo que os salários fossem mais baixos. 
 
A capacidade de trabalhar com outras pessoas é uma questão crucial para qualquer comparação 
entre o trabalho sexual e outros trabalhos. As trabalhadoras do sexo são impedidas 
especificamente de trabalhar juntas nas ruas e em estabelecimentos pelas leis relativas à 
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prostituição; este é um fator determinante que aumentar o isolamento e o risco de violência. Elas 
são obrigadas, no dia-a-dia, a escolher entre arriscar a sua segurança e serem detidas. 
 
As duas TSs nem sempre trabalhavam completamente sozinhas. Sempre que podia, a TS de rua 
tentava manter-se a “uma distância que permitisse falar" com outras mulheres. A TS num bordel 
tinha uma administradora no espaço e cameras de vigilância instaladas para a sua proteção. 
 

“O perigo de violência é muito menor porque tenho uma administradora experiente. Trabalhar com 

uma administradora? é a única maneira de eu trabalhar. Ela atende o telefone, regista o número 
do cliente, liga de volta para ter certeza de que é um número real, abre a porta e fica do outro lado 
do quarto a todo o tempo.” - TS num bordel 
 
No entanto, estas medidas de segurança colocam as TSs em maior risco de serem detidas. A TS 
de rua chamaria a atenção sobre si se trabalhasse muito perto doutras mulheres. 
 
Esta é uma experiência comum do ECP, a de que as mulheres que trabalham na rua estão 
sempre a fugir à polícia, passando a trabalhar em zonas mais isoladas quando há uma repressão 
policial de forma a evitar a deteção - a violência aumenta como resultado. 
 
No caso da TS num bordel, ela estava a violar a lei. Tanto ela quanto a sua administradora 
poderiam ser investigadas por manter bordéis; a administradora poderia ser processada por fazer 
o controlo. Em alguns casos, a polícia também tem acusado a administradora de trabalhar e o 
ECP até já viu casos em que duas mulheres foram acusadas de se controlarem uma à outra. A 
manutenção de bordéis é um crime pesado com uma pena até sete anos de prisão e, na 
experiência do ECP, é mais usado contra TSs que trabalham juntas. 
 
Uma comparação importante: a empregada de apoio à habitação, a única outra mulher que 
trabalha com clientes adultos fortes fisicamente, tinha medidas especiais para tornar o seu 
trabalho seguro de acordo com os padrões de direito do trabalho estabelecidos. Estas medidas 
incluíam seis câmeras de video vigilância, o uso de um alarme automático de volta do pescoço 
que dispararia se ela parasse de respirar e um sistema de denúncias em funcionamento. Ela 
desenvolveu também uma rede informal de segurança na comunidade, que, ao contrário das TSs, 
ela poderia usar sem receio do estigma e a preocupação de atrair atenção indesejada da polícia. 
 
Então, para ela, estas eram as medidas necessárias para realizar o seu trabalho com segurança, 
sendo essas mesmas medidas negadas às trabalhadoras do sexo, sendo que, se elas se 
organizassem, enfrentariam uma possível detenção e até prisão. 

 
 

Intensidade do trabalho  
 
 

Várias mulheres descreveram como os cortes nos serviços públicos e a vontade de fazer lucro da 
empresa em que trabalhavam levaram ao aumento da intensidade do seu trabalho. 
 

“A única coisa que as crianças sabem é que querem explorar e ter energia. Não há pessoal 

suficiente para garantir que elas realizam as atividades, de modo que elas correm e tu não pode ir 
aqui, ali, a todo o lado atrás deaes. É muito difícil. Tens que estar sempre de pé. 
Elas estão a ser alimentadas, estão a dormir, há fraldas - tantas coisas para ter em atenção ao 
cuidar duma criança. ” - Educadora de infância 
 
“É suposto teres duas horas de pausa por dia mas às vezes não é possível porque a pessoa não 
pode ser deixada sozinha ou ficas constantemente preocupada." - Empregada interna de idosos 
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“Dão-me duas horas para limpar uma casa de três andares e oito quartos com duas casas de 
banho e lavar o interior do forno, o que não é sequer possível. Se não o fizeres na perfeição, o 
que é provável se te tivessem dado tempo, perderias essa limpeza sem aviso prévio. ” - 
Empregada de limpeza 
 

 

Exploração  
 
 

A exploração laboral define-se como sendo a existência de “más condições de trabalho, 

intimidação e desrespeito intencional do direito do trabalho”14. 
 
Não perguntamos às mulheres “tu sentes-te explorada?", mas muitas descreveram o que 
consideraram ser "más" condições de trabalho (incluindo a "desconsideração intencional" da 
necessidade de trabalhar horas suficientes que lhes permitisse ganhar para conseguir comer), a 
falta de aviso prévio sobre os turnos, as horas excessivamente longas e a expectativa da 
realização de trabalho não remunerado, uma intensidade de trabalho insustentável, o assédio e a 
falta de proteção contra lesões. Cinco das mulheres no nosso estudo estavam com contratos de 
zero/horário variável e foram-lhes negados direitos laborais básicos como subsídio por doença, de 
férias e licença maternidade. 
 
Algumas falaram de intimidação e bullying por parte dos empregadores e outras falaram de chefes 
que se aproveitavam da fragilidade social dos trabalhadores para lhes negar direitos laborais. 
 

“As pessoas nesse setor precisam do emprego. . . E se precisas de ganhar dinheiro então a 

pessoa que te paga está numa posição de poder. Então aproveitam-se das pessoas. . . Se o chefe 
diz que tens que fazer um turno duplo na terça-feira, tu fazes porque precisas do dinheiro.” - 
Empregada de mesa 
 
As duas TSs no nosso estudo, como as outras trabalhadoras, também viram os seus direitos 
laborais básicos negados, embora tenham considerado ter um controlo significativo sobre quando 
e durante quanto tempo trabalhavam. 
 

“Posso escolher em que dias trabalho. Eu costumo sair quando preciso, quando as contas 

chegam.” - TS de rua 
 
"Eu não trabalho se não quiser. Não trabalho nas férias ou no natal, mas é claro que se eu tirar 
demasiados dias de folga, acabaria por ser despedida.” - TS num bordel 
 
 

Sindicalização 
 
 
Mais da metade das trabalhadoras entrevistadas não eram membros dum sindicato. Entre as que 
eram, a maioria disse que não fazia uma diferença significativa nas suas condições de trabalho. 
 
No entanto, a empregada de alojamento disse que, embora o seu sindicato fosse bastante inativo 
no geral, os membros do sindicato tinham sido úteis na luta por melhorias. A professora era 

representante do sindicato na sua escola, tendo dito que lutou e venceu, por meio do sindicato, “a 

inclusão de 10 minutos adicionais não contabilizados no final de cada dia útil passassem a ser 
considerados no número de horas que somos contratados para trabalhar num ano". 
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A parteira disse que no seu sindicato "não havia grande consciencialização sobre a opressão e 
racismo para os funcionários negros e de cor ou sobre as desigualdades na saúde e sobre a 
circunstâncias terríveis das mulheres migrantes, refugiadas e negras e de cor no Reino Unido". 
 
Nenhuma das TSs era membro dum sindicato, apesar duma ter descrito a obtenção de ajuda e 
aconselhamento do ECP de maneira comparável a um sindicato. Ela recebeu ajuda para 
denunciar maus-tratos por parte da polícia e discriminação por parte dum médico. 
 
 

Impostos  
 
 
Não perguntamos se as mulheres pagavam impostos, mas essa é uma pergunta que surge 
quando analisamos quanto do rendimento as TSs guardam. Na prática, muitos trabalhadoras do 
sexo pagam impostos registrando-se como acompanhantes, massagistas e animadoras etc. 
Desde que a trabalhadora do sexo Lindi St Clair foi colocada em tribunal, a prostituição passou a 
ser classificada como “uma ocupação” passível de ser tributada. Depois da Lindi St Clair ter 
recebido uma ordem de pagamento de mais de £100.000 relativo a impostos que não foram 

pagos, ela acusou a autoridade tributária do Reino Unido de ser o "chulo de Sua Majestade”16 . O 
ECP apoiou St Clair e defendeu que as trabalhadoras do sexo não deveriam ser tributadas 
enquanto lhes fossem negados direitos civis, humanos, económicos e jurídicos. Os cartazes à 
porta do tribunal refletiram isso, afirmando que “Não à tributação sem direitos civis" e "O Estado é 
um chulo". 

Uma estimativa do“ buraco tributário” no Reino Unido, que é a diferença entre o que é devido e o 

que é pago, é de 120 mil milhões de libras17. Dado que empresas, muitas delas conhecidas, 
investem milhões em maneiras de evitar o pagamento de impostos, a principal responsabilidade o 
peso do buraco tributário deve ser colocada sob as suas costas. 

 
Imigração  
 
 
Todas as trabalhadoras entrevistadas tinham estatuto de imigrante no Reino Unido. No entanto, 
quando compilávamos os resultados, uma das mulheres do All African Women's Group, um grupo 
de auto-ajuda de mulheres que procuram asilo, sediado no ECP no Crossroads Women's Center, 
fez um comentário descrevendo as suas condições de trabalho. Ela não tinha pedido asilo porque 
lhe disseram que, apesar de sofrer de violência no seu país de origem, não teria direito. Assim, ela 
trabalhou ilegalmente como cuidadora numa agência. Quando falou connosco, ela estava no 
Reino Unido há oito anos. 
 
Até 2014 quando a Lei de Imigração foi introduzida o seu trabalho era normal, mal pago e 
comparável a nível das condições com a cuidadora descrita neste estudo. No entanto a Lei de 
2014 tornou ilegal, com uma pena de cinco anos de prisão e uma multa sem valor máximo, 
empregar pessoas sem estatuto de imigrante regularizado. A mulher em causa foi forçada a pagar 
a alguém para usar os seus documentos para se registrar na agência. Ela afirmou que os patrões 
se aproveitavam da sua falta de estatuto regularizado para lhe pagar menos do que o salário 
mínimo. Em algumas ocasiões, ela viajava milhas para trabalhar e era ela que pagava as suas 
próprias viagens, trabalhava durante várias horas e não recebia qualquer pagamento. Ela não 
tinha acesso a meios de reparação legal contra estas situações. Também é importante notar que 
as pessoas sem documentos no Reino Unido agora também vêm os seus direitos sociais 
negados, nomeadamente, o direito de arrendar alojamento, assistência médica gratuita (incluindo 
assistência na maternidade) e acesso a itens essenciais para a sobrevivência, como a 
possibilidade de abrir um conta bancária. 
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Semelhanças e Diferenças 
 
 
Havia tantas semelhanças em todos os trabalhos que é difícil enumerá-las todas. Algumas eram a 
nível logístico, por exemplo, todas as trabalhadoras tinham que pagar as suas próprias viagens 
para ir trabalhar e algumas tinham que comprar todo ou parte do seu próprio uniforme. 
 
Surgiu uma semelhança importante quando as trabalhadoras foram questionadas sobre o que 
gostavam no seu trabalho: as mulheres que trabalhavam com outras pessoas disseram que essa 
era a melhor parte do seu trabalho. 
 
“A minha coisa favorita? Quando as pessoas com quem trabalho te deixam aproximar e 
consegues ver um pouco de quem são. É simplesmente encantador. São esses os momentos. 
Todos temos máscaras que nos escondem. Eles foram tantas vezes destruídos, e as dificuldades 
de confiar são imensas, por isso, quando consegues ter uma conversa de coração para coração 
que permite fazer uma ligação e que diz 'somos iguais, mas diferentes', é isso que é realmente 
mágico. Então eles começam a erguer-se e podem sair do ninho.” - Empregada de apoio à 
habitação 
 
Algumas descreveram que este aspecto, apesar de ser o mais gratificante do seu trabalho, 
poderia também ser o mais angustiante, uma vez que muitas vezes, os cortes de financiamento 
ou a busca do lucro por parte do empregador, levava a que elas não fossem capazes de cuidar da 
forma como desejariam. 
 
"Trabalho num sistema fracturado que não me permite prestar os melhores cuidados às mulheres. 
. . Eu tenho um diagnóstico de stress pós-traumático por causa do meu trabalho. Não por ver 
bebés mortos ou pessoas com hemorragias, estou traumatizada por ter que deixar as pessoas 
quando elas precisam de mim. Um dos meus colegas foi convidado a cuidar duma mulher com um 
bebé morto dentro dela e dum bebé a morrer recém-nascido. Com a papelada e as outras 
mulheres que precisavam dela, ela não teve tempo de cuidar dela e era desumano para a mulher 
e desumano para ela. . . Eu adoro o que o meu trabalho é, mas não adoro o que me pedem para 
fazer. Eu não deveria ter que pedir desculpas pelo sistema, mas não suporto que as pessoas 
pensem que eu acho que prestei os devidos cuidados. É difícil ter um trabalho em que tu queres 
amar as pessoas e cuidar delas, mas fazes parte dum sistema abusivo.” - Parteira 
 

“Fazemos mais e mais por menos e menos. A habitação social acabou, literalmente. Isto é muito 

difícil de testemunhar. Eu acho que é criminoso. Ver as pessoas a sofrer ao ponto de estarem sem 
alojamento é a parte mais difícil. ” - Empregada de apoio à habitação 
 
As TSs também valorizavam a companhia de colegas e amigas. Elas não gostam do medo 
constante de serem interpeladas pela polícia - sendo esta última a diferença mais marcante entre 
o trabalho delas e o das outras pessoas. 
 

“O mais difícil deste trabalho é saber que é ilegal e a polícia pode nos encontrar e encerrá-lo. Do 

que sei das mulheres que trabalhavam em salões nos anos 80, as condições eram melhores. 
Havia muitas por turno ao mesmo tempo, logo, mais proteção. As trabalhadoras do sexo tinham 
mais poder; agora os chefes e os clientes têm mais poder. ” - TS num bordel 
 
 

Porque é que as mulheres escolheram o seu trabalho? 
 
 
Vários fatores tiveram um papel importante quando as mulheres escolheram a sua ocupação de 
modo geral e o trabalho específico que estavam a realizar. Por exemplo, a professora de escola 
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pública e a educadora de infância disseram que escolheram a sua área de trabalho por amarem 
crianças. Mas elas, tal como outras, escolheram onde trabalhar com base noutros fatores, por 
exemplo, a proximidade de casa, os horários flexíveis que permitiam cuidar dos seus filhos e a 
familiaridade, porque tiveram formação prática naquela mesma escola. 
 
"Eu escolhi o restaurante em que estou a trabalhar porque eles partilham as minhas 
considerações éticas de alguma forma. Sei que isso soa estranho e não é como a maioria das 
pessoas escolheria o restaurante mas eu queria trabalhar num sítio que se preocupasse com a 
sustentabilidade e os produtos locais e que tivesse um bom propósito claro no que está a fazer.” -- 
Empregada de mesa 
 
As trabalhadoras do sexo fizeram uma escolha sobre o seu trabalho de maneira semelhante às 
outras trabalhadoras. Eles pesaram as opções e este era a melhor. Elas foram as que destacaram 
de forma clara que o pagamento era determinante. No entanto, a mulher que trabalhava no interior 
escolheu aquele bordel em particular porque lhe era recomendado como sendo um local seguro 
para trabalhar e era relativamente perto de casa. 
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Sumário dos Resultados 
 

 
1. As trabalhadoras do sexo ganhavam mais por hora. O salário mais alto foi a 

principal razão que as mulheres deram para ingressar na indústria do sexo. 
 

2. Cinco mulheres entrevistadas ganhavam menos do que o salário mínimo (ao nível 
no momento da questão). Outras seis ganhavam menos do que o Salário Mínimo, de 
acordo com a sua localização dentro ou fora de Londres. Seis trabalhadoras ganhavam 
mais do que o salário mínimo, incluindo ambas as trabalhadoras do sexo. 

 
3. As trabalhadoras do sexo trabalhavam menos horas do que as outras, exceto a 

monitora do parque infantil. 
 
4. A mãe solteira trabalhava mais horas e recebia o valor mais baixo. Por vezes, foi 

forçada a viver na miséria. 
 
5. As duas trabalhadoras do sexo e a mãe solteira não são reconhecidas como 

trabalhadoras, apesar de estarem envolvidas em atividades com o propósito de 
receber um salário e não possuírem direitos formais de emprego. A TS de rua era, 
efetivamente, trabalhadora independente. 

 
6. A criminalização do trabalho sexual tornou o trabalho mais perigoso e impediu as 

trabalhadoras do sexo de lutar pelos seus direitos laborais. 
 
7. As trabalhadoras assalariadas com salários mais altos tiveram o seu valor-hora 

reduzido pelas horas extra não remuneradas esperadas e realizadas de maneira tão 
regular e consistente que se tornou rotina. 

 
8. Algumas trabalhadoras foram forçadas a trabalhar mais horas do que desejavam, 

e outras disseram que não podiam obter horas suficientes para lhes dar um salário do 
qual pudessem viver. 

 
9. As mães foram discriminadas e desfavorecidas de várias formas no mercado de 

trabalho. Os salários das mulheres desceram quando se tornaram mães. As mães 
organizaram o dia de trabalho, a tempo parcial em muitos casos, para garantir que 
tinham tempo com os/as filhos/as. A assistência à infância custou aproximadamente 
metade do salário das mulheres. A creche gratuita dos membros da família permitiu que 
algumas mães fizessem trabalho remunerado que, de outra forma, não teriam sido 
capazes de fazer. A mãe trabalhadora do sexo do nosso estudo estava em séria 
desvantagem, uma vez que não era classificada como trabalhadora tendo, portanto, os 
seus benefícios negados – tal como abono de família ou outros subsídios para ajudar 
no custo dos cuidados com as crianças. 

 
10. As mulheres relataram diferentes tipos de discriminação, incluindo com base no 

género, raça, idade, classe, deficiência. Para as trabalhadoras do sexo, a discriminação 
em primeiro grau que sofreram veio da polícia. 

 
 

 
11. Cinco das mulheres estavam com contrato zero-hora ou horário flexível. Não 

receberam baixa médica ou férias e tinham muito pouco controlo sobre as suas horas e 
condições de trabalho. Quaisquer direitos ou proteções que tivessem existiam, em 
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grande parte, por capricho da gerência ou dos empregadores. 
 
12. Apenas as mulheres com contratos de trabalho formais (que não zero-hora/ 

horário flexível) tinham os direitos laborais previstos pela lei. Nenhuma das 
trabalhadoras descreveu o seu trabalho como adequado à descrição de "trabalho 
decente". Poucas mulheres sentiram que tinham compensação legal contra uma 
violação dos seus direitos trabalhistas. 

 
 

13. A trabalhadora do sexo de rua foi a única trabalhadora a descrever que sofreu 
violência física intencional; outras trabalhadoras, como a enfermeira e a professora, 
sofreram violência por parte de crianças ou pacientes; para outras, o seu trabalho 
causou lesões graves. Nenhuma das mulheres recebeu assistência financeira para 
ajudar com as lesões físicas induzidas pelo trabalho. A trabalhadora do sexo disse que 
as leis a colocam em maior risco de violência, uma vez que não pode trabalhar em 
estreita proximidade com outras mulheres, nem pode denunciar a violência à polícia 
devido ao medo de ser presa. 

 
14. Várias mulheres disseram que o seu trabalho teve um impacto negativo sobre a 

sua saúde mental. Duas das trabalhadoras do nosso estudo descreveram estar 
traumatizadas pelo seu trabalho. Não eram trabalhadoras do sexo. Registamos isto 
devido à alegação (posteriormente desacreditada18) de que 68% das profissionais do 
sexo sofrem de transtorno de stress pós-traumático (TSPT). Para entender os níveis de 
TSPT, o trabalho sexual deve ser considerado no contexto dos empregos em geral. 

 
15. Três mulheres trabalhavam por conta própria, privadas da companhia e segurança, 

que muitas descreviam como o que mais gostavam no seu trabalho. 
 
16. Para as trabalhadoras do sexo, trabalhar com outras pessoas era essencial, bem 

como as medidas de segurança que adotavam para se protegerem da violência; 
serem privadas desta possibilidade coloca-as em risco de violência, detenção e 
acusação. 

 
17. Todas as trabalhadoras entrevistadas relataram fazer trabalho emocional. 
 
18. Três trabalhadoras, além das trabalhadoras do sexo, disseram que o seu trabalho 

exigia intimidade física. 
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Comparação com outros estudos  
 
O nosso estudo envolveu uma pequena amostra, pelo que procurámos ver que outras 
investigações corroboravam os nossos resultados. 
 

1. Descobrimos que as trabalhadoras do sexo ganhavam mais por hora do que as 
mulheres que trabalhavam noutros empregos. 

 
Isso foi corroborado por um estudo19 sobre os rendimentos de profissionais do sexo que 
constatou que: 
 
Em média, um/a cabeleireiro/a ganha 7,43 £ por hora. . .. para enfermagem [o salário] é de 
17,58 £ por hora. Empregados e empregadas de mesa ganham, em média. . . 6,95 £ por 
hora. 
 
Por outro lado, uma trabalhadora do sexo de rua de rendimentos médios, em Londres, 
ganha 70 £ por hora. . .. Uma trabalhadora do sexo de rendimentos médios fora de Londres. 
. . ganha 30 £ por hora. Uma trabalhadora do sexo de rua imigrante fora de Londres [ganha] 
30 £ por hora. 
 
Observe, no entanto, que as mulheres que trabalham noutras áreas recebem, 
aproximadamente, 210 horas por ano de férias remuneradas. 
 
Há também uma forte indicação de que, internacionalmente, as trabalhadoras do sexo 
ganham significativamente mais do que as mulheres noutros empregos. Por exemplo, o 
coletivo de profissionais do sexo Empower, na Tailândia, relata que os salários noutros 
setores que geralmente empregam mulheres, tal como agricultura, pesca e fábricas, eram 
tão baixos que mesmo as trabalhadoras do sexo menos bem remuneradas ganhavam o 
dobro do salário mínimo.20 
 
Há também evidências de que há mais de cem anos que a disparidade de remuneração tem 
sido uma força motriz para as mulheres que fazem trabalho sexual. Vários estudos do final 
do século XIX descobriram que até metade das mulheres que vendiam sexo na Grã-
Bretanha eram empregadas domésticas e muitas o odiavam tanto, que deixaram 

voluntariamente o serviço: “'O que me vais dar se eu desistir disto?”, perguntou uma 

prostituta a uma polícia na década de 1920, “Um emprego numa lavandaria, a duas libras 
por semana, quando eu posso, facilmente, ganhar vinte?” 21 
 

2. A nossa investigação descobriu que as duas trabalhadoras do sexo trabalhavam 
menos horas do que outras, exceto a monitora do parque infantil. 

 
Isso foi corroborado por estudos22 com trabalhadoras do sexo em contextos de interior, que 
descobriram que mais de metade trabalhava 10 horas ou menos por semana. 
 

3. Constatámos que pouco mais de um quarto das mulheres entrevistadas ganhava 
menos do que o salário mínimo e que dois terços ganhavam menos do que o 
rendimento mínimo para sobreviver. 

  
Outro estudo mostrou que mais de um quarto de todas as mulheres trabalhadoras do Reino 
Unido (26%) ainda ganham menos do que o salário mínimo.23 Dos/as 340.000 trabalhadores 
que recebem menos do que o rendimento mínimo para sobreviver, 87% são mulheres.24 
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A falta de equidade salarial (onde as mulheres que trabalham em período integral ganham 
aproximadamente 14% menos do que os homens; menos para as que trabalham em meio 
período) é um dos principais fatores na baixa remuneração das mulheres.25 E mesmo isto é 
uma subestimação, uma vez que novos estudos realizados nos EUA, que observaram os 
salários de mulheres e homens ao longo de mais de 15 anos, em vez de pouco mais de um 
ano, descobriram que as mulheres ganham 49 centavos a cada dólar que os homens 
ganham.26 
 
Outros estudos apontaram baixos salários no geral. Uma investigação27 constatou que 
quatro milhões de trabalhadores do Reino Unido vivem na pobreza e que o aumento da 
pobreza infantil em famílias onde um ou mais pais estava em trabalho remunerado é porque 
"os pais [os dados não foram desagregados por género, pelo que não sabemos se "os pais” 
são, na verdade, as “mães”] ficam presos em trabalho mal remunerado, especialmente em 
empregos de venda a retalho e hospitalidade em hotéis, bares, restaurantes e lojas”. E os 
salários caíram drasticamente desde a introdução de medidas de austeridade, com os/as 
trabalhadores/as a ganharem agora um terço a menos do que em 2008.28 
 
Trabalhadores/as negros/as, asiáticos/as e de minorias étnicas (BAME) também sofrem com 
a falta de equidade salarial, havendo um estudo que estima que perdem 3,2 milhão de 
milhões de libras por ano em salários, em comparação com colegas brancos que fazem o 
mesmo trabalho. Outro estudo sobre salários do setor público em Londres descobriu que os 
funcionários BAME recebiam, em média, até 37% menos. 
 

4. O nosso estudo constatou que a mãe solteira trabalhava mais horas, recebia menos e 
era, por vezes, forçada a viver na miséria. O seu trabalho na criação do filho recebia pouco 
valor. 

 
Analisamos uma investigação29 que mostra que o trabalho doméstico não remunerado no 
Reino Unido vale 1,24 milhão de milhões de libras por ano. 
 

5. No nosso estudo, a taxa de remuneração horária das trabalhadoras assalariadas foi 
significativamente reduzida pelas horas extra não remuneradas. 

 
Números nacionais mostram que horas extras não remuneradas são comuns. Em média, 
trabalhadores/as no Reino Unido dedicam 10,1 horas extra por semana, o equivalente a 469 
horas por ano. As mulheres trabalharam mais horas extra não remuneradas do que os 
homens, com apenas um terço das mulheres sendo remuneradas por trabalhar horas extra, 
em comparação a metade dos homens.30 31 
 

6. A nossa investigação descobriu que algumas trabalhadoras foram forçadas a 
trabalhar mais horas do que desejavam. 

 
Outras investigações mostram que longas horas de trabalho, especialmente onde os 
empregos são estressantes, precários e considerados como insignificantes pelas próprias 
trabalhadoras, são muito prejudiciais para a saúde das pessoas.32 
 

7. A nossa investigação descobriu que as mães eram discriminadas e desfavorecidas 
no mercado de trabalho com baixos salários e pouca consideração pelas suas 
responsabilidades como cuidadoras no momento de definir turnos, flexibilidade e horas. 

 
Isto é corroborado por uma análise33 que constatou que as mães jovens - aquelas que dão à 
luz antes dos 33 anos de idade - recebem 15% menos do que as suas pares sem filhos. 
 
Num estudo34 da Comissão de Igualdade e Direitos Humanos, uma em cada nove mães 
(11%) relatou ter sido dispensada, sentir-se insignificante ou tão mal tratada que sentiu que 
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tinha que deixar o emprego. 30.000 mulheres por ano são forçadas a deixar o emprego 
quando engravidam.35 
 
 

8. No nosso estudo, o custo da assistência à infância foi de aproximadamente metade 
dos ganhos das mulheres. 

 
Esta foi uma percentagem maior do que noutros estudos que descobriram que uma mãe/pai 
solteira/o que trabalhava em período integral com um/a filho/a de um ano de idade no 
infantário durante 21 horas por semana gastava um quinto (21%) do seu salário em 
cuidados infantis; uma mãe/pai solteira/o que trabalha em período integral com uma criança 
de um ano de idade no infantário durante 40 horas por semana gasta dois quintos (40%) do 
seu salário em assistência à infância.36 O nosso número pode ser maior porque as mulheres 
tiveram mais filhos/as. 
 

9. A maioria das trabalhadoras no nosso estudo foi privada de direitos estatutários de 
emprego básicos e nenhuma descreveu o seu trabalho como adequado à descrição 

de “trabalho decente”. 

 
Essa negação generalizada dos direitos laborais é corroborada por investigações37 de que 
9,2% das trabalhadoras não recebem os seus direitos legais a férias e muitas foram 
enganadas, de forma a não receberem o subsídio de férias.38 
 
As trabalhadoras migrantes sofreram abusos particulares. Uma investigação com 
trabalhadores migrantes em locais de construção em Londres descobriu que 36% relataram 
não serem remuneradas pelo trabalho realizado, um terço relatou abuso verbal ou físico, 
metade não tinha contrato e mais da metade foi obrigada a trabalhar em condições 
perigosas. 
 
Obter compensação pela negação dos direitos laborais tornou-se mais difícil desde que as 
taxas judiciais foram introduzidas, com as mulheres com baixos salários a serem as maiores 
perdedoras.39 
 

10. Cinco das mulheres estavam com contratos zero-hora / horário flexível. Apesar de 
terem direito a alguns direitos laborais, como subsídio de férias, algumas trabalhadoras 
disseram que os/as empregadores/as encontraram maneiras de negar esses direitos. 

 
O uso generalizado de contratos zero-hora é corroborado por um estudo40, que estima que 
5,5 milhões de trabalhadores/as estão sujeitos/as a contratos zero-hora, 22% dos quais 
empregados em regime privado. Os contratos zero-hora foram utilizados principalmente em 
hotéis, restauração e lazer (48%), educação (35%) e saúde (27%). 
 
Mais da metade (54,7%)42 dos/as trabalhadores/as com contrato zero-hora são mulheres, 
com os salários mais baixos.43 As mães solteiras tinham maior probabilidade de ficarem 
presas em trabalhos precários.44 
 
Um estudo da Citizens Advice descobriu que "centenas de empregadores/as 'têm infringido 
deliberadamente a lei' ao negar aos/às trabalhadores/as o acesso aos seus direitos". 
 
Quando os/as trabalhadores/as do McDonalds entraram em greve este ano, denunciaram as 
deploráveis condições de trabalho, agora galopantes em muitos setores: 45 contratos zero-
hora; salários de fome; superiores abusivos/as; intimidadores/as e exploradores/as; 
trabalhadores/as forçados a viver em albergues para pessoas em situação de sem-abrigo, 
porque não podiam pagar um aluguer. Uma nova campanha do Sindicato dos Padeiros, 



  32  

Trabalhadores do setor de Alimentos e Aliados, em conjunto com a Women Against Rape, 
visa expor altos níveis de assédio sexual.46 
 

11. O nosso estudo constatou que a profissional do sexo de rua sofreu violência física 
intencional; outras trabalhadoras, como a enfermeira e a professora, sofreram violência, 
por parte de crianças ou pacientes; outras sofreram ferimentos graves devido ao seu 
trabalho. A profissional do sexo afirmou que não denunciou o episódio de violência à 
polícia, uma vez que esta não faria nada. 

 
Muitos estudos relataram níveis muito altos de violência sofrida por profissionais do sexo, 
por exemplo, uma investigação em três cidades do Reino Unido constatou que 50% das 
profissionais do sexo de rua sofreram violência nos últimos seis meses, em comparação 
com 26% das profissionais do sexo em contexto de interior.47 
 
Menos atenção foi dada aos altos níveis de violência sofridos por outras trabalhadoras. Um 
estudo constatou que 29% das enfermeiras foram submetidas a episódios violentos uma vez 
por mês ou mais.48 
 
Nacionalmente, apesar do seu estatuto ilegal e das leis que institucionalizam a 
vulnerabilidade à violência, o trabalho sexual não apresenta os maiores índices de mortes. 
Embora todas as mortes sejam uma tragédia e uma injustiça violenta, os números mostram 
que 183 profissionais do sexo foram assassinadas/os desde 1990 (sete por ano), enquanto 
193 agricultores/as foram mortos/as no trabalho desde 2010 (24 por ano). A recolha do lixo 
e a construção são alguns dos outros trabalhos mais mortais da Grã-Bretanha.49 Proteções 
legais contra acidentes de trabalho,se bem aplicadas, são cruciais para manter os/as 
trabalhadores/as seguros. Por exemplo, o combate a incêndios é reconhecido como 
inerentemente perigoso, mas padrões rigorosos de segurança significam que a taxa de 
mortalidade é inferior a dois por ano50 – e ainda são muitos! 
 
Altos níveis de violência contra profissionais do sexo são usados para justificar alegações de 
que o trabalho sexual é inerentemente violento. O que deve ser dito sobre o casamento e as 
relações heterossexuais quando duas mulheres por semana são mortas pelo parceiro ou ex-
parceiro? 
 
Outra pesquisa também corroborou a relutância das/os trabalhadoras/es do sexo em 
denunciar violência à polícia, havendo um estudo51 que constata que 69% relataram 
"nenhum ou quase nenhum" incidente de vitimização à polícia. Onde as detenções de 
profissionais do sexo e clientes eram altas, apenas 5% das/os profissionais do sexo que 
sofreram violência denunciaram à polícia.52 
 

12. As trabalhadoras do sexo do nosso estudo disseram que a criminalização prejudicou 
sua capacidade de trabalhar com segurança e as impediu de denunciar violência ou 
exploração à polícia. 

 

Tal foi corroborado por um estudo que constatou que “as/os trabalhadoras/es do sexo têm 

três vezes mais probabilidade de sofrer violência onde a indústria do sexo é criminalizada… 
A criminalização do trabalho sexual normaliza a violência e reforça as desigualdades de 
género, raciais, económicas e outras. Isso é feito com a restrição do acesso das/os 
trabalhadoras/es do sexo à justiça e aumento da vulnerabilidade, estigmatização e 
marginalização de mulheres e minorias já marginalizadas.” 53 54 Considerando que 
aproximadamente 50% das/os profissionais do sexo já passaram pelo sistema de justiça 
criminal, a criminalização do trabalho sexual é um problema que afeta muitos milhares de 
mulheres. 
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Na Nova Zelândia, onde a descriminalização do trabalho sexual foi introduzida em 2003, 
as/os trabalhadoras/es do sexo têm direitos laborais. Em 2014, uma profissional do sexo 
processou uma operadora de bordéis que a assediara sexualmente através do Tribunal de 
Direitos Humanos. Ela ganhou o caso e foi-lhe atribuída uma compensação de $ 25.000 (£ 
13.777). 
 

13. O nosso estudo constatou que as trabalhadoras geralmente sofrem assédio sexual 
por parte de empregadores/as e clientes e que muitas não reclamam. 

 
Tal é corroborado por uma pesquisa que constatou que mais da metade das mulheres 
(52%) sofreu assédio sexual no local de trabalho.55 E este número saltou para 67% para as 
mulheres que trabalham em hotelaria, restauração e lazer. 
 
Cerca de quatro em cada cinco (79%) mulheres não informaram o/a empregador/a sobre o 
que estava a acontecer, uma vez que isso afetaria negativamente as relações no trabalho 
(28%) ou as perspectivas de carreira (15%), elas ficaram com vergonha de falar sobre o 
assunto (20%) e / ou sentiram que não seriam acreditadas ou levadas a sério (24%). 
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Conclusão 
 
 
Este relatório documenta a baixa remuneração e as condições de trabalho exploradoras em 
muitos dos trabalhos normalmente realizados por mulheres. Documenta que as mulheres 
têm negados os seus direitos laborais básicos e enfrentam discriminação e abuso com 
pouquíssima compensação legal. Os contratos zero-hora e horário flexível intensificaram a 
exploração e tornaram a vida profissional das mulheres insuportável. Documenta que as 
mães são depreciadas e abusadas por empregadores/as – que pagam menos e 
demonstram pouca consideração ou reconhecimento pelas suas responsabilidades de 
cuidar. Considerando isso, a questão não é por que as mulheres fazem trabalho sexual, mas 
por que mais mulheres não fazem trabalho sexual. 
 
Ao mesmo tempo que os salários caíram e os contratos abusivos de trabalho proliferaram, 
os cortes nos benefícios tornaram impossível sobreviver de outras formas, especialmente 
para as mães. 
Milhões de pessoas foram mergulhadas na pobreza intolerável. As estatísticas são horríveis: 
1,5 milhão de pessoas são destituídas e 14 milhões vivem na pobreza, incluindo quatro 
milhões de crianças. As mulheres, principalmente as mães, foram as que mais cortes 
sofreram.56,57 O Relator da ONU sobre pobreza extrema e direitos humanos destacou este 

facto dizendo que as “'políticas de austeridade punitivas, mesquinhas e muitas vezes 

«insensíveis»58 pareciam ter sido projetadas por um «grupo de misóginos/as» pela forma 
como se direcionavam às mulheres. 
 
Só as sanções de benefício levaram milhares ao trabalho sexual, como ilustra o aclamado 
filme de Ken Loach “I, Daniel Blake”. Doncaster relata um aumento de 61%59, com 

instituições de caridade a afirmar que: “mulheres estão a ser forçadas a vender sexo por 5 

libras por causa de sanções de benefícios”,60 Sheffield relata um aumento de 166%61 

enquanto trabalhadores/as de instituições de caridade em Hull relatam: “mulheres que estão 

literalmente a morrer à fome e estão lá fora para se alimentar. " A introdução do rendimento 
universal também levou muito mais mulheres ao trabalho sexual.62 
 
Diante dessa devastação da vida das mulheres, advogar por uma maior criminalização do 
trabalho sexual, como alguns políticos/as (principalmente mulheres, parece) têm feito é 
perigoso e irresponsável. Como pode tal ser justificado sem garantir que as mulheres 
tenham outras formas de sobreviver e alimentar suas crianças? 
 
O trabalho sexual é uma resistência ao padrão de pobreza extrema que nos é imposto. 
Como uma das mulheres do ECP disse ao apresentar provas a uma comissão parlamentar: 
 

“Podemos ficar na cama, viver na miséria, podemos viver de pão e compota, mas 

pessoalmente sinto que mereço mais e a minha filha também. Escolho ir para a rua e 
ganhar esse dinheiro porque quero uma vida melhor.” 
 
A ex-stripper, Nickie Roberts, verbalizou a questão da seguinte maneira: 
 
“Trabalhar em fábricas precárias por salários repugnantes foi o trabalho mais degradante e 
explorador que já tive na minha vida. Acho que deveria haver outra palavra para o tipo de 
trabalho que as pessoas da classe trabalhadora fazem; algo para diferenciá-lo do trabalho 
que as pessoas da classe média fazem; aquelas que têm carreiras. Tudo o que consigo 
pensar é em trabalho árduo. É podre e sem esperança; nem mesmo meia vida. É imoral. No 
entanto, como eu digo, espera-se das mulheres da classe trabalhadora que abdiquem de 
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tudo ... Por que deveria eu ter de aturar uma feminista de classe média a perguntar-me 
porque é que eu não «fiz nada – até mesmo esfregar casas de banho?» Do que tornar-me 
uma stripper? O que há de tão libertador em limpar a merda de outras pessoas?" 63 
 
Impedir as mulheres de exercer uma atividade que descobrimos para poder sobreviver e 
sustentar as nossas famílias coloca-nos ainda mais à mercê de chefes exploradores/as e 
abusivos/as e de qualquer pessoa pronta para tirar proveito do desespero das mulheres – 
desespero que para as mães é exacerbado pela responsabilidade por outra vida preciosa 
dependente de si. 
 
Nenhum/a político/a do governo, de qualquer que seja o partido, deve permitir-se alegar que 
se importa com exploração, violência e abuso quando as suas próprias políticas promovem 
ativamente exploração, miséria, violência e abuso. Um governo que adotou políticas de 
austeridade misóginas, supervisionou uma queda nos salários, negou a proteção dos/as 
trabalhadores/as, impôs um ambiente hostil contra imigrantes, mães solteiras, requerentes e 
pessoas com deficiência, e criminalizou a pobreza, está a promover a exploração. 
 
A exploração e abuso de trabalhadores/as e até condições análogas à escravidão são 
generalizadas em todo o Reino Unido e prevalecem especialmente na construção, 
agricultura, embalagem de alimentos, pesca, apanha de marisco, armazenamento e 
distribuição, fabrico de roupas, condução de táxi, venda a retalho, trabalho doméstico, 
assistência social, reciclagem, manicure e lavagem de carros.64 Então, por que é que a 
exploração no trabalho sexual não é julgada pelo mesmo padrão e pelas mesmas soluções 
aplicadas? 
 
A remoção do estatuto ilegal do trabalho sexual e o reconhecimento das/os trabalhadoras/es 
do sexo como trabalhadoras/es permitiriam às pessoas denunciar mais facilmente abusos e 
exploração e exigir as suas proteções laborais. Soluções estabelecidas estariam então 
disponíveis para profissionais do sexo: onde houver força e coerção, os/as infratores/as 
poderão ser processados/as sob a lei criminal; onde houver exploração severa, por 
exemplo, sob a forma de retenção de salários, os/as empregadores/as poderão ser 
processados/as sob a legislação pertinente; onde existe exploração, tal como 
empregadores/as que pagam menos do que o salário mínimo, processos poderiam ser 
submetidos sob a leis de baixos salários e/ou os/as trabalhadores/as poderiam ir aos 
tribunais de emprego para obter indemnizações. 
 
No entanto, na prática, o governo não demonstrou interesse em abordar a exploração ou 
mesmo a escravatura: cortou o financiamento para implementar a Lei da Escravatura 
Moderna em relação à agricultura e outras indústrias. Desde a sua introdução, houve 
apenas três processos contra empresas que pagam menos que o salário mínimo.65 
 
São as próprias ações dos/as trabalhadores/as, corajosamente em greve, correndo o risco 
de perder o emprego por completo, com a ajuda do melhor do movimento sindical, que mais 
fizeram para combater a exploração laboral, incluindo o assédio sexual.66,67 
 
Algumas pessoas recusam-se a comparar a prostituição com outro trabalho porque se trata 
de sexo. Mas, como Selma James comentou num emocionante relato da ocupação de 12 
dias da ECP numa igreja em 1982:  
 
“É verdade que profissionais do sexo vendem um serviço que todos/as esperamos estar 
conectado com intimidade e profundo sentimento pessoal. Mas o movimento das mulheres 
tem-se esforçado para explicar que a sexualidade é romantizada para esconder como às 
vezes é uma tragédia, decepção, ou perigo – ou todos estes – para as mulheres.”68 
 
A melhor maneira de entender o trabalho sexual e colocá-lo em perspectiva é ouvir o que 
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as/os trabalhadoras/es do sexo dizem sobre os seus empregos. Uma mulher falou sobre a 
razão pela qual ela começou a fazer trabalho sexual: 
 

“Eu estava cansada de ser empregada de limpeza, empregada de bar e assistente de loja, 

frequentemente todos no mesmo dia. A prostituição não é, certamente, o pior emprego que 
já tive. Eu trabalhei no mercado de peixe e como empregada de limpeza, onde trabalhava 
para pessoas que não se importavam se estávamos com frio ou cansados/as ou como 
falavam connosco.”69 

 
As mulheres no Red Light District do Soho, no centro de Londres, submetidas a buscas em 
massa em 2012, foram a tribunal para se opor às ordens de encerramento dos seus 
apartamentos. Deram provas de que estavam a trabalhar de forma independente, de que 
descobriram o emprego através de um amigo, que decidiram em que dias trabalhariam, 
poderiam recusar clientes e - crucialmente - longe de serem controladas por uma 
empregada, queriam trabalhar com ela, porque ela ajudava a protegê-las de ataques. As 
mulheres comentaram indignadas: 
 

“A polícia deu provas de que as práticas normais de emprego, como a obrigação de 

trabalhar em determinados dias da semana, entre determinados horários, cobrar uma 
determinada quantia de dinheiro por cada serviço (algo que a polícia disse que era “tratar a 
profissional do sexo como uma mercadoria em vez de um ser humano”), todas levassem a  
que fôssemos controladas e exploradas. Ficamos muito ofendidas com isso. O que dizemos 
sobre nossa própria situação não importa?”70 
 
A criminalização do trabalho sexual afasta trabalhadoras do sexo das formas que outros 
trabalhadores descobriram para se organizarem, de forma a melhorarem as suas condições 
de trabalho. Até proteções básicas, como a capacidade de trabalhar com outras pessoas, 
são negadas a profissionais do sexo, sem falar no direito de pertencer a um sindicato e de 
se organizar coletivamente, entrar em greve e protestar contra o nosso trabalho quando ele 
é explorador e abusivo. 
 
Essa é uma motivação essencial para o movimento internacional, liderado por profissionais 
do sexo, exigir a descriminalização total do trabalho sexual. 
 
Até agora, o único país a introduzir descriminalização foi a Nova Zelândia. A Lei de Reforma 
da Prostituição de 2003 removeu a prostituição do código penal, permitiu que as pessoas 
trabalhassem juntas coletivamente e se organizassem para reivindicar pelo seu direito a 
melhores condições de trabalho. 
 
Desde a descriminalização, mais de 90% das/os profissionais do sexo disseram ter direitos 
adicionais de emprego, legais, de saúde e segurança. A percentagem de profissionais do 
sexo que se sentiram capazes de recusar clientes – um marcador chave de exploração – 
aumentou de 47% (um ano antes da descriminalização) para 68% após a descriminalização. 
70% disseram ter maior propensão a relatar incidentes de violência à polícia.71 Agora, a 

polícia leva mais a sério os relatos de violência72 e passou do “papel de perseguidor para o 

de protetor”.73 A remoção do medo de prisão significa que os/as profissionais do sexo, 
principalmente trabalhadores/as de rua, se sentem mais aptos/as a trabalhar durante o dia e 
em locais bem iluminados e seguros. 
 
Na Nova Zelândia, o Estado discrimina em favor de profissionais do sexo que desejam 
deixar o trabalho sexual e precisam de reivindicar benefícios – aplica-lhes regras diferentes 
do que a outros/as que deixam o emprego voluntariamente. Outros/as trabalhadores/as que 
deixam o emprego, não recebem subsídio de candidatos a emprego por várias semanas. 
As/os trabalhadoras/es do sexo não têm esse período de espera quando recebem um 
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benefício. Isto é para que o Estado não possa ser acusado de obrigar as pessoas a 
permanecer no trabalho sexual.74 
 
O que a descriminalização do trabalho sexual no Reino Unido, e internacionalmente, 
também faria, seria fortalecer a luta das/os trabalhadoras/es do sexo contra a exploração, 
conectando-a a outros profissionais que lutam da mesma forma pelo direito de recusar 
empregos "maus" e por alternativas num mundo onde 99% precisam de fazer trabalho 
remunerado para sobreviver. 
 
As informações aqui reunidas apontam claramente para a necessidade urgente de combater 
a pobreza e as condições de trabalho exploradoras que muitos/as trabalhadores/as, 
especialmente mulheres, enfrentam. Um salário digno, inclusive para mães e outros/as 
cuidadores/as familiares, a abolição de contratos zero-hora, o fim das sanções e a reposição 
dos benefícios dos quais as pessoas podem viver ... são cruciais para que as mulheres 
tenham opções reais de decidir sobre o trabalho que realizam e aqueles que recusam. Isso 
e a descriminalização devem ser o foco de qualquer político/a e instituição preocupada com 
a segurança e os direitos das mulheres. 
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