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Abstract
Objective – This is a descriptive exploratory field with a qualitative approach. Aimed to verify the perceptions of sex workers in developing
its activities in relation to violence in the sexual, physical or emotional scope. Methods – The survey was conducted on the seafront in São
Vicente municipality, SP, commonly used for local activities of sex workers, where the total sample consisted of 19 female sex workers. The
procedures of data collection were recorded interviews mediated by an informal leader, a militant approach to education prevention of STD
/ AIDS in the same city that is also sex worker. After collecting data, the interviews were transcribed and grouped into categories of analy-
sis. Results – Were compared the results, on which it was observed that the females sex workers are more susceptible to suffer any kind of
violence, in order that the female is more fragile, like the role of women in Brazilian society. It was observed that the vast majority of sex
workers had suffered some type of violence, from physical to symbolic, being predominant the physical aggression. Conclusion – It is pos-
sible to state that the objectives were achieved and we hope that this research might contribute to improving the conditions of activity, aimed
at awareness of society and reduce violence suffered by them.

Descriptors: Violence against women; Prostitution; Gender identity; Harm reduction; Sexual behavior

Introduction
The theme of this study emphasized primarily issues related to

prostitution and sexual violence victimized by these sex workers. In
Brazil, the study of social representation of sex workers shows that
prostitution takes place by structural issues (basic needs and hou-
sehold consumption) and for both symbolic (position themselves
with a certain amount of power in your household)1.

However, prostitution can be understood as a social agency that
appropriates and uses the class of females, being seen, therefore, by
society as an imaginary state of pleasure and emotional exchange,
not being seen by her as an act of violence2.

Some authors have analyzed the performances and the structu-
ral relationships around reports of prostitution, provided to the Par-
liamentary Commission of Inquiry. They concluded that in a social
setting, your event is surrounded by historical and cultural expres-
sions, being based on the commercialization of the people of coer-
cion / slavery or to meet basic survival needs2.

However, these people entered the field of prostitution, suffer phy-
sical and symbolic violence. Physical violence can be understood
as beatings, rape, or physical interventions employed in a way to
exercise your power3. Since the symbolic violence is coming from
harsh speech, ways of looking and certain behaviors that border bea-
tings and acts of pure physical violence.

In this sense, prostitution carries discussions about the increase
in the level of violence in Brazil, prejudice and stigma, as well as
sexually transmitted diseases, since a large proportion of sex wor-
kers are at constant risk and exposure.

For nursing, when we consider that this woman victimized comes
to healthcare institutions to meet the various health professionals to
nursing staff, should first of all, welcome to practice as a therapeu-
tic approach.

The nursing staff appears as a good choice among the various
health professionals to provide the care in health institutions that
carry out the first visit to these victimized women. It is important to
stress that we must acquire knowledge not only assistance but also
legal to run the therapeutic care4.

Prostitution is welcomed as commodification, ie, the sale of your
body for money and pleasure. As often, these people subject to phy-
sical violence, psychological and moral prejudices, risk taking and
transmission of sexually transmitted diseases. Obliged not to use
condoms, thus violating their right to protection for STDs / AIDS5.

In this sense, the questioning that permeates this study sought to
emphasize the violence and its relationship to the exercise of pros-
titution. Stressing mainly that such violence is carried out in a phy-
sical and symbolic. Based on these points ask ourselves and try to

understand how such violence is covered and recorded in Brazil, as
if they have knowledge about their rights if they see themselves as
a product and the behaviors that they use to not expose too much
violence is sexual, physical or emotional.

Based on these questions, the central hypothesis, this study high-
lights that sex workers (women) are more susceptible to physical and
symbolic violence of the male professionals, in view of the asso-
ciation of female fragility, as well as the role of women in Brazilian
society (mothers, housewives).

It is important to emphasize that the general objective of this study
was to investigate the perceptions of sex workers in developing its
activities in respect to the violence in the sexual, physical or emo-
tional scope.

Methods
The survey was conducted after being submitted to the Ethics

Committee of the University Paulista in 22/05/2009 and accepted
18/06/2009. This research is characterized as descriptive exploratory
field with a qualitative approach, carried out on the seafront in São
Vicente municipality, SP, commonly used for local activities of sex
workers.

The study population was composed of female sex workers, over
21 years and who agreed to participate voluntarily in the research.
The age varied 21 to 50 years, however, the predominant age was
between 21 and 30 years. The sample consisted of a random set for
a representative sampling and was performed a data collection
with 19 sex workers. The level of education of these professionals
ranged from the first grade and finished high school, however, the
prevalence was training in basic education.

It is important to emphasize that all sex workers interviewed were
female. Regarding the exclusion criteria, were excluded from the
sample under 21 years, and professionals who felt uncomfortable
with the interview conducted for this study. After collecting data, the
interviews were transcribed and grouped into categories of analysis.

Results and Discussion
Of the sex workers interviewed the majority have been victims of

violence due to their work activities. Particularly noteworthy is the
fact that sex workers come to see violence in the workplace, usually
as insults, threats, or physical or psychological, for those outside and
customers. However, this type of violence is a risk to health, safety
and welfare of these professionals. It is interesting to note that vio-
lence understood as physical or verbal aggression may contain se-
veral components, such as moral, racial or sexual6.

It was possible to ascertain from the reports of respondents, that
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violence is widespread, that is not directed only to sex workers, but
the entire population. However, by being exposed in the streets,
place of work, sex workers are more susceptible to being exposed
to them7.

“It looks terrible is because unfortunately we have to, have to be pro-
fessional, we need to fall into prostitution for us to live, so we can
make money for us to live, unfortunately the people, especially the
Brazilian people has much taboo and very biased, have cities that pre-
judice is less and other prejudice is more, then unfortunately this is
lack of education, lack of awareness of the Brazilian people see this
as an insult mainly with transvestites. Men find it a shame, a little
shame, they think it's terrible.” P3.

Interviewees perceived the symbolic violence was the most sa-
lient, that is, prejudice (and nonverbal), swearing and obscene ges-
tures by the people who move there.

It was concluded that to avoid exposure to violence, sex workers
often prevent the implementation of programs with drunken custo-
mers, under the effect of some chemical (drugs) or a change in their
behavior.

“We try to go out with people that we see that do not work, try not
to get drunk drugged with that generally give more work.” P1.

“(...) I try not to get drunk with a client, with client presto drugged
and attention to style it, type it in, leave me, on the contrary if I see
it through and so, half suspicious, I do not go.” P10.

However, the excessive consumption of alcohol or some type of
chemical (drugs) is considered a serious public health problem in
Brazil.

The majority of sex workers interviewed said they had suffered
some type of violence (physical, psychological or symbolic) during
their workday. Two of them reported having suffered physical vio-
lence, and one has sometimes, been deceived in the use of con-
doms.

“It was 4 years ago, I suffered an assault, 3 guys beat me, kicked me
all over my face, I face all the iron, to a little disfigured, I was so dis-
figured and have to iron in the face, all the 4 years I suffered, I am all
disfigured.” P2.

With regard to social prejudice, there was great motivation to fight
for the protection and enhancement of its class8. The demand for its
direct was highlighted by a minority of the population studied.
Most are uninformed about their rights.

“(...) The police do not take us seriously, they think it is normal, think
it's our guy to catch, just that happen.” P6.

However, those seeking their rights are often neglected and re-
garded, even by those who should provide security, as a body that
generates sex, losing the essence of this woman as a human being.
Leaving in this way to be heard and cared for them according to law.

In this sense, who suffers the consequences of lack of assistance
and care in sexual and reproductive health are women and girls and,
finally, the sex workers9.

Thus women in addition to being seen as a weaker sex are se-
xually abused and raped in every way possible because of prejudice,
still existing in society.

Conclusion
From the study it was possible to relate the various forms expe-

rienced by sex workers in the social context where they are loca-

ted, as well as the development of their work activities and per-
ceptions about violence related to their profession. However, we can
say that the objectives of this research have been achieved.

Finally, we hope that this study might contribute to improving the
conditions of sex profession, as well as the reduction of violence and
suffering experienced by these professionals, from the awareness of
society to focus on primary care and education, emphasizing the re-
levance of public bodies such as the state government and security
service, that there may have a more humane and fair, since every
human being has the right to health and benefit from their rights as
citizens.

Remember that with this study, is likely to undertake further stu-
dies that address the need for a less biased and humane approach
to care.
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Resumo
Objetivo – Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, de campo, com abordagem qualitativa. O objetivo foi verificar as percepções
dos profissionais do sexo no desenvolvimento de suas atividades no que se refere às violências sejam de âmbito sexual, física ou emocio-
nal. Métodos – A pesquisa foi realizada na orla marítima no município de São Vicente, SP, local comumente utilizado para atividades das
profissionais do sexo, sendo que a amostra total foi constituída de 19 profissionais do sexo do gênero feminino. Os procedimentos da co-
leta de dados foram de entrevistas gravadas mediada por uma líder informal, militante de um projeto educativo de prevenção de DST/AIDS
do mesmo município que é também profissional do sexo. Após a coleta de dados, as entrevistas foram transcritas e agrupadas em catego-
rias de análise. Resultados – Considerou-se frente aos resultados que as profissionais do sexo do gênero feminino são mais suscetíveis a so-
frer qualquer tipo de violência, tendo em vista, que o sexo feminino é mais frágil, como o papel da mulher na sociedade brasileira.
Verificou-se que a grande maioria das profissionais do sexo sofreu algum tipo de violência, desde simbólica até física, sendo predominante
a agressão física. Conclusão – É possível afirmar que os objetivos foram atingidos, e espera-se que esta pesquisa possa vir a contribuir com
a melhoria nas condições da atividade, visando à conscientização da sociedade e diminuição da violência sofrida por estas.

Descritores: Violência contra a mulher; Prostituição; Identidade do gênero; Redução do dano; Comportamento sexual

Abstract
Objective – This is a descriptive exploratory field with a qualitative approach. Aimed to verify the perceptions of sex workers in developing
its activities in relation to violence in the sexual, physical or emotional scope. Methods – The survey was conducted on the seafront in São
Vicente municipality, SP, commonly used for local activities of sex workers, where the total sample consisted of 19 female sex workers. The
procedures of data collection were recorded interviews mediated by an informal leader, a militant approach to education prevention of STD
/ AIDS in the same city that is also sex worker. After collecting data, the interviews were transcribed and grouped into categories of analy-
sis. Results – Were compared the results, on which it was observed that the females sex workers are more susceptible to suffer any kind of
violence, in order that the female is more fragile, like the role of women in Brazilian society. It was observed that the vast majority of sex
workers had suffered some type of violence, from physical to symbolic, being predominant the physical aggression. Conclusion – It is pos-
sible to state that the objectives were achieved and we hope that this research might contribute to improving the conditions of activity, aimed
at awareness of society and reduce violence suffered by them.

Descriptors: Violence against women; Prostitution; Gender identity; Harm reduction; Sexual behavior

Introdução
O tema, deste estudo, enfatizou, fundamentalmente, questões re-

lacionadas à prostituição e a violência sexual vitimizada por esses
profissionais do sexo. No Brasil, o estudo da representação social
sobre profissionais do sexo revela que a prostituição se dá por
questões estruturais (necessidades básicas e de consumo da famí-
lia) e por questões simbólicas (posicionam-se com certa intensidade
de poder em seu núcleo familiar)1.

Todavia, a prostituição, pode ser entendida, como um agencia-
mento social que se apropria e usa a classe do sexo feminino, sendo
visto, consequentemente, pela sociedade, como um estado imagi-
nário de prazer e troca amorosa, não sendo vista, por ela, como um
ato de violência2.

Alguns autores analisaram as representações e as relações estru-
turais em torno de relatos sobre a prostituição, prestados à Comis-
são Parlamentar de Inquérito. Estes concluíram que, em um cená-
rio social, seu acontecimento é envolvido por expressões
histórico-culturais, sendo fundamentada na comercialização do
corpo dessas pessoas por coerção/escravidão ou para atender ne-
cessidades básicas de sobrevivência2.

No entanto, essas pessoas, inseridas no campo da prostituição,
sofrem violência física e simbólica. A violência física pode ser
compreendida como espancamentos, estupros, ou seja, interven-
ções físicas empregadas em um meio para exercer o próprio poder3.
Já a violência simbólica é oriunda de duras falas, formas de olhar
e de certos comportamentos que beiram espancamentos e atos de
pura violência física.

Nesse sentido, a prostituição traz consigo discussões a respeito
do aumento no índice de violência no Brasil, de preconceitos e es-
tigmas, bem como de doenças sexualmente transmissíveis, visto que
uma grande parte dos profissionais do sexo está em constante risco
e exposição.

Para a área da enfermagem, quando se considera que esta mu-
lher vitimizada chega às instituições de saúde para atendimento pe-
los diversos profissionais da saúde, a equipe de enfermagem, deve
antes de tudo, praticar o acolhimento como forma de abordagem
terapêutica.

A equipe de enfermagem configura-se como uma boa opção en-
tre os vários profissionais de saúde para prestar o acolhimento nas
instituições de saúde que realizam o primeiro atendimento a estas
mulheres vitimizadas. É importante salientar que é preciso adqui-
rir conhecimentos não apenas assistenciais, mas também legais para
executar o acolhimento terapêutico4.

A prostituição é acolhida como mercantilização, ou seja, a venda
do corpo, por dinheiro e prazer. Sendo muitas vezes, essas pessoas,
sujeitas a violências físicas, psicológicas e morais, preconceitos, ris-
cos de obtenção e transmissão de doenças sexualmente transmis-
síveis. Obrigadas a não utilizar o preservativo, violando assim seu
direito de proteção às DST’s/AIDS5.

Nesse sentido, a problematização que permeia este estudo pro-
curou ressaltar a violência e sua relação com o exercício da prosti-
tuição. Salientando, fundamentalmente, que essa violência é prati-
cada de forma física e simbólica. Frente a estes pontos questionou-se
e procurou-se compreender de que modo essa violência é abrangida
e registrada no Brasil, assim como, se estas profissionais tem conhe-
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cimento sobre seus direitos, se elas se vêem como um produto e quais
as condutas que as mesmas utilizam para não se expor demasiada-
mente à violência seja sexual, física ou emocional.

Partindo desses questionamentos, a hipótese central, deste estudo,
enfatiza que as profissionais do sexo (feminino) são mais suscetíveis à
violência física e simbólica, do que os profissionais masculinos, tendo
em vista a associação do sexo feminino à fragilidade, assim como ao
papel da mulher na sociedade brasileira (mães, donas de casa).

É relevante ressaltar que o objetivo geral, deste estudo, foi veri-
ficar as percepções dos profissionais do sexo no desenvolvimento
de suas atividades, no que se refere às violências, sejam de âmbito
sexual, física ou emocional.

Métodos
A pesquisa foi realizada após ser submetida ao Comitê de Ética

da Universidade Paulista em 22/05/2009 e aprovado em
18/06/2009. Esta pesquisa é caracterizada como descritiva explo-
ratória, de campo, com abordagem qualitativa, realizada na orla
marítima no município de São Vicente, SP, local comumente utili-
zado para atividades das profissionais do sexo.

Foi constituída de profissionais do sexo, do gênero feminino,
maiores de 21 anos e que aceitaram participar voluntariamente da
pesquisa. A idade variou entre 21 a 50 anos, no entanto, a idade pre-
dominante foi entre 21 e 30 anos. A amostra foi realizada de maneira
aleatória procurando configurar uma amostragem representativa,
tendo sido feita uma coleta de dados com 19 profissionais do sexo.
O grau de instrução dessas profissionais oscilou entre o Ensino Fun-
damental Completo e o Ensino Médio Completo, todavia, a predo-
minância foi a formação no Ensino Fundamental Completo.

É importante ressaltar que todos os profissionais do sexo entre-
vistados foram do gênero feminino. A respeito do critério de ex-
clusão, foram excluídos da amostra menores de 21 anos, e profis-
sionais que se sentiram constrangidos com a entrevista realizada
para este estudo. Após a coleta de dados, as entrevistas foram
transcritas e agrupadas em categorias de análise.

Resultados e Discussão
Das profissionais de sexo entrevistadas a maioria já foi vítima de

violência em decorrência de sua atividade laboral. Destaca-se o fato
de que os profissionais do sexo vêem a violência no local de tra-
balho, normalmente, como insultos, ameaças ou agressão física ou
psicológica, por parte de pessoas exteriores e clientes. Entretanto,
esse tipo de violência constitui um risco para a saúde, segurança e
bem-estar desses profissionais. É interessante salientar que a vio-
lência entendida como agressão física ou verbal poderá conter vá-
rias vertentes, como moral, racial ou sexual6.

Foi possível verificar, a partir dos relatos dos entrevistados, que
a violência está generalizada, ou seja, não direcionada somente a
profissionais do sexo, mas a toda a população. Entretanto, por es-
tarem expostos nas ruas, local de seu trabalho, os profissionais do
sexo estão mais suscetíveis a sofrê-las.

“Olha é terrível, porque infelizmente a gente precisa, tem que ser pro-
fissional, a gente precisa cair na prostituição pra gente viver, pra gente
ganhar dinheiro pra gente viver, infelizmente as pessoas, o povo bra-
sileiro principalmente ainda tem muito tabu é muito preconceituoso,
tem cidades que o preconceito é menos e outras o preconceito é
mais, então infelizmente é isso falta de instrução, falta de esclareci-
mento de o povo brasileiro ver isso como uma afronta principalmente
com os travestis. Os homens acham isso uma afronta, uma pouca ver-
gonha, acham isso terrível.” P3.

Na percepção dos entrevistados, a violência simbólica foi a mais
ressaltada, ou seja, os preconceitos (verbais e não verbais), os xin-
gamentos e os gestos obscenos por parte das pessoas que circulam
naquele local.

Foi possível concluir que para evitarem a exposição à violência,
os profissionais do sexo, muitas vezes evitam a realização de pro-
gramas com clientes alcoolizados, sob efeito de alguma substância
química (drogas) ou com alguma alteração no seu comportamento7.

“A gente procura sair com pessoas, que a gente veja que não dão tra-
balho, procuro não sair com drogado com bêbado que geralmente
dão mais trabalho”. P1.

“(...) Eu procuro evitar sair com cliente alcoolizado, com cliente drogado
presto bem atenção no estilo dele, no tipo dele, pra mim sair, pelo con-
trario se eu ver que ele e meio assim, meio suspeito, eu não saio.” P10.

No entanto, o exagerado consumo de bebidas alcoólicas ou de
algum tipo de substância química (drogas) é considerado um grave
problema de saúde pública no Brasil.

A maioria dos profissionais do sexo, entrevistados, afirmaram já ter
sofrido algum tipo de violência (física, psicológica ou simbólica) du-
rante sua jornada de trabalho. Duas delas relataram ter sofrido violência
física, e, uma ter, por vezes, sido ludibriada no uso de preservativos.

“Foi há 4 anos atrás, eu sofri uma agressão, 3 rapazes me bateram,
me chutaram toda a minha cara, tenho ferro na cara toda, to um
pouco desfigurada, eu não era assim, to desfigurada e tenho ferro na
cara toda, a 4 anos eu sofri, eu to toda desfigurada.” P2.

No que se refere ao preconceito social, verificou-se grande mo-
tivação para lutar pela proteção e valorização da sua classe8. A pro-
cura pelos seus diretos foi salientada por uma minoria da população
estudada. A maioria é desinformada em relação aos seus direitos.

“(... ) na delegacia não levam a gente a sério, eles acham que é nor-
mal, acham que é nossa cara apanhar, acontecer isso mesmo”. P6.

No entanto, as que procuram seus direitos são geralmente des-
prezadas, e encaradas, até mesmo pelos que deveriam oferecer se-
gurança, como um corpo que gera sexo, perdendo a essência dessa
mulher como ser humano. Deixando, dessa maneira, de serem
ouvi-las e acolhidas conforme a lei.

Nesse sentido, quem mais sofre as consequências da falta de as-
sistência e de cuidado na saúde sexual e reprodutiva são as mu-
lheres e as adolescentes e, por fim, os profissionais do sexo9.

Sendo assim as mulheres além de serem vistas como um sexo frá-
gil são abusadas sexualmente e violentadas de todas as formas
possíveis devido ao preconceito, ainda, existente na sociedade.

Conclusão
A partir do estudo realizado foi possível relatar as diversas formas

vivenciadas pelas profissionais do sexo, no contexto social onde es-
tão inseridas, assim como no desenvolvimento de suas atividades
laborais e percepções sobre a violência relacionada com sua pro-
fissão. Contudo, podemos afirmar que os objetivos dessa pesquisa
foram atingidos.

Por fim, espera-se que este estudo possa vir a contribuir com a me-
lhoria nas condições da profissão do sexo, bem como da diminuição
da violência, vivenciada e sofrida por esses profissionais, a partir da
conscientização da sociedade com enfoque na atenção primaria e
educativa, enfatizando a relevância dos órgãos públicos, tais como: o
governo estadual e serviço de segurança, para que haja um atendimento
mais humanizado e com equidade, uma vez que todo ser humano tem
direito à saúde e beneficiar-se de seus direitos humanos, como cidadão.

Vale lembrar que com este trabalho, possam ser realizados
novos estudos que enfoquem a necessidade de ter uma socie-
dade menos preconceituosa e atendimento com abordagem hu-
manizada.
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