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Resumo 

Esta pesquisa objetiva analisar as similaridades e as diferenças nas percepções de 
trabalhadoras do sexo e profissionais do sistema público de saúde sobre os processos 
educativos que permeiam o trabalho sexual relacionados à saúde da trabalhadora do 
sexo. Pretende-se examinar, na perspectiva desses dois grupos sociais, como a 
trabalhadora educa e se educa nas interações entre elas. Com os profissionais de saúde 
busca-se suas percepções sobre os processos pelos quais a trabalhadora ensina e/ ou 
aprende conhecimentos, valores e/ ou posturas relacionados à saúde. As relações entre 
saúde e trabalho sexual também serão buscadas. A pesquisa ancora-se no referencial da 
Educação Popular, na perspectiva freireana. A primeira parte da metodologia teve 
inspiração na pesquisa participante. A segunda parte utilizou-se entrevistas com 
trabalhadoras do sexo e profissionais da saúde. Foram realizadas cincos entrevistas. Os 
resultados apontam que as trabalhadoras aprendem e ensinam saúde com as colegas de 
trabalho e no próprio espaço de trabalho. Já os profissionais da saúde apontam que as 
trabalhadoras ensinam e aprendem saúde com as amigas. Pretende-se contribuir para a 
desconstrução de estereótipos que sustentam visões preconceituosas acerca do trabalho 
sexual assim como para a construção de políticas de saúde que tomem este grupo social 
em uma perspectiva de direitos e cidadania.  

Palavras chave: trabalho sexual -processos educativos - saúde 

 

Introdução 

Considerada como “a mais antiga das profissões” ou como um “mal necessário”, a 

prostituição nem sempre foi objeto de preconceitos, nem de preocupação por parte das 

autoridades sanitárias. Pelo contrário, foi tolerada em muitas sociedades, nas quais as 

prostitutas chegaram a ser valorizadas. No século XV, por exemplo, a maioria das cidades 
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francesas aceitavam a prostituição, sem grandes incômodos. Em Dijon, as prostitutas 

eram encontradas nos bordéis, nas termas e nas Casas de Encontro. Via de regra, o 

bordel era arrendado pelas municipalidades a uma mulher, que recebia a função de dirigi-

lo. (ROSSIAUD, 1986).  

A prostituta, naquela época, não era vista como uma “intocável”, como aconteceria 

mais tarde, no século XIX, como por exemplo, na França, quando eram obrigadas a trazer 

sinais indeléveis que as estigmatizavam e as tornavam reconhecidas pela população, a 

fim de que delas as pessoas se afastassem. De igual modo, os prostíbulos não eram 

locais fechados e as autoridades sequer procuravam confinar essas mulheres, que 

podiam ser vistas transitando livremente pelas ruas, tavernas, praças ou nas portas das 

igrejas (ROSSIAUD, 1986). 

Já no século XIX e início do século XX ocorrem significativas transformações e 

atitudes a respeito do amor venal, momento em que o sexo passa a ser assinalado como 

uma das causas prováveis das mais variadas doenças venéreas e distúrbios de 

comportamento, como a histeria. A medicina, responsável por esse novo discurso, 

esquadrinhou o sexo, apontando-o como causador do onanismo infantil, a apoplexia dos 

idosos, as moléstias nervosas das mulheres e as degenerescências sexuais de origem 

racial (FOUCAULT, 1984). 

Assim, a propagação de doenças venéreas que rapidamente se expandiam entre a 

população levou o poder público e a medicina a construírem discursos com o objetivo de 

normatizar o sexo. Relembrando Foucault (1984), podemos afirmar que, com a 

emergência do capitalismo, os governantes passaram a se preocupar em gerir a vida da 

população e, conseqüentemente, centraram a sua atenção no corpo, com o propósito de 

adestrá-lo e torná-lo útil ao capital. O poder passou, então, a se interessar pelo que as 

estatísticas revelavam a respeito dos nascimentos, da mortalidade, da saúde e da 

duração da vida. É nesse momento que a população passa a ser alvo de constantes 

intervenções e controles reguladores, surgindo o que Foucault veio a denominar de uma 

“bio-política”. O poder público voltou os seus olhos para a relação população/meio, 

buscando saber os efeitos que o meio geográfico, o clima, poderia produzir no homem-
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espécie. É neste contexto que a prostituição acabaria sendo apontada como uma 

atividade imoral e que precisava ser segregada. 

No Brasil, o crescimento da prostituição no final do século XIX e início do século 

XX, acontece no quadro da expansão cafeeira e da industrialização de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, que atraiu para estas grandes cidades um enorme contingente de 

trabalhadores, principalmente de imigrantes europeus. Assim, o rápido crescimento 

urbano verificado no final do século XIX, especialmente nessas cidades, fruto da explosão 

demográfica e da dinâmica econômica, provocou a proliferação de cortiços em suas áreas 

centrais, onde se aglomeravam trabalhadores pobres e super explorados. Esta situação 

levou as autoridades imperiais e, sobretudo, as republicanas a intensificarem o combate 

às doenças e o saneamento das cidades, mudando o seu desenho urbano para livrá-las 

dos cortiços e aglomerações consideradas nocivas, promíscuas e perigosas (RAGO, 

1991).  

As autoridades governamentais, desde então, passaram a se preocupar mais 

detidamente com as estratégias que visavam normatizar os comportamentos das pessoas 

e zelar pelos valores que consideravam moralmente válidos. O sexo, observado 

anteriormente somente como função reprodutiva ou como pecado, tornava-se agora 

objeto de estudo dos médicos, que em seus discursos o reduziam ao lícito e ao ilícito, ao 

permitido e ao proibido, ao saudável e ao doentio (FONSECA, 1982).  

 

 Desenvolvimento/Metodologia 

Este trabalho define-se, do ponto de vista metodológico, por uma abordagem de 

pesquisa qualitativa, que tem como campo investigativo os significados, os motivos, as 

aspirações, as crenças, os valores e as ações dos indivíduos, expressos mediante 

relações que conformam uma dada sociedade. Nesse sentido, é a compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais o que move, portanto, o processo de 

conhecimento, tendo como pressuposto, de acordo com Minayo (1994, p. 20), que as 

“sociedades humanas existem num determinado espaço, num determinado tempo, que o 

grupos sociais que as constituem são mutáveis e que tudo, instituições, leis, visões de 
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mundo, são provisórios, passageiros, estão em constante dinamismo, e potencialmente 

tudo pode ser transformado”. 

Os processos educativos relacionados a saúde da trabalhadora do sexo constituem 

o campo temático desta investigação. Para abordá-los e delimitá-los, faz-se necessário 

munir-se teoricamente de instrumentos que ajudem a compreendê-los, produzindo-se, 

assim, um conhecimento que contribua para transformar e entender essas relações 

sociais. 

A pesquisa de campo foi realizada no período de Fevereiro à Maio de 2006, junto a 

uma casa noturna da cidade de São Carlos. A escolha por realizar pesquisa em casas 

noturnas deveu-se ao vínculo que o grupo de estudos possui com as casas. Para a coleta 

de dados utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas com as trabalhadoras do sexo e com 

os profissionais de saúde.  

Na pesquisa qualitativa, a entrevista caracteriza-se como um instrumento 

importante por propiciar a produção de conteúdos fornecidos diretamente pelos sujeitos 

envolvidos no processo – materiais que tanto podem ser objetivos quanto subjetivos.  

A análise de conteúdo foi o método escolhido para tratar e analisar as informações 

colhidas por meio das entrevistas. Segundo Chizzotti (1995) o objetivo da análise de 

conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas. A decodificação de um 

documento pode utilizar-se de diferentes procedimentos para materializar os significados 

profundos que permeiam os atores sociais presentes em um determinado contexto 

cultural. 

  

 Resultados 
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Observou-se que as três trabalhadoras do sexo haviam exercido outros trabalhos e 

escolheram o trabalho sexual dentre as opções que possuíam em seu universo cotidiano. 

Sônia trabalhou em uma panificadora, Ana foi garçonete e Maria é costureira. 

A ex-trabalhadora do sexo Maria tem 30 anos. Trabalhou na noite durante três 

anos e há dois anos saiu do trabalho sexual. É natural da região Centro-Oeste, reside 

atualmente na cidade de São Carlos. Mora sozinha, tem três filhas e namora uma pessoa 

que conheceu quando exercia o trabalho sexual. Possui o ensino médio completo e, 

atualmente, trabalha como costureira.  

A trabalhadora Sonia tem 28 anos. Trabalha há quatro anos na noite. É natural da 

região Centro-Oeste. Mora sozinha em São Carlos e vai para a casa noturna somente no 

período de trabalho. É divorciada e tem quatro filhos. No momento está sem companheiro 

ou namorado. Completou o ensino fundamental. Seu ingresso no trabalho sexual se deu 

após o termino de seu casamento. 

A trabalhadora Ana tem 34 anos é solteira e não tem filhos. Está há quatro anos na 

noite. É natural da região Nordeste e atualmente reside em São Carlos e mora na casa 

noturna. Está sem companheiro ou namorado. Completou o ensino fundamental. 

 Todas as entrevistadas falam que aprenderam e ensinaram a dar mais valor à 

autoimagem e a valorizar roupas, maquiagem e o corpo depois que entraram para o 

trabalho sexual. Para Sônia, a amiga foi quem a ensinou a cuidar da beleza. Destaca a 

convivência e a troca de saberes com a amiga.  

“Antes de entrar para noite eu não sabia me vestir. Andava de 
qualquer jeito. Agora não, eu sei me vestir me sinto melhor. Sinto 
que eu tô bem mais elegante. Foi na noite que as minhas amigas 
começou a me orientar. Modo de se vestir…. E quem me ensinou 
tudo isso foi aquela minha amiga que te falei. Que me trouxe pra 
noite. Ela me orienta sempre. E quando eu vejo uma coisa errada 
nela eu falo pra ela se não ta certo. Então uma ajuda a outra” 
(Sônia). 

Já para as trabalhadoras Ana e Maria a rotina do trabalho sexual as ensinou a 

cuidar da imagem. Observar as colegas de trabalho, perceber o quanto a autoimagem e a 
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autoestima influenciam na conquista do cliente são saberes colocados pelas duas 

trabalhadoras. 

“Trabalhar na noite me deixou mais vaidosa aprendi a me arrumar. A 
gente se transforma. Aprendi isso observando as colegas de 
trabalho e vendo que o cliente não quer mulher feia. Quanto mais 
bem arrumada mais cliente a gente consegue” (Ana). 

 

 As três trabalhadoras quando falaram sobre autoimagem e autoestima ressaltaram 

esse como o lado positivo do trabalho sexual. Todas concordaram que depois que 

entraram para o trabalho ficaram mais vaidosas, sentiram-se mais bonitas com o uso de 

maquiagem, cremes e roupas.  

 As três trabalhadoras falaram sobre a importância das colegas nos processos 

educativos relacionados à saúde. A trabalhadora Maria colocou pouca importância nas 

relações de amizade dentro do trabalho sexual, mas não deixou de frisar que aprendeu 

sobre autoimagem com as colegas de trabalho.  

“Na noite ninguém tem tempo pra se preocupar com ninguém. Então 
é difícil a gente depender das colegas. A gente se preocupa com a 
outra se a menina bebeu demais aí ela ta passando mal a gente 
ajuda a cuidar. Assim que a gente se preocupa. Mas incentivar a ir 
ao médico fazer tratamento são poucas que são assim (...)” (Maria). 

Sônia ressaltou a grande importância da convivência com a amiga de trabalho. Em 

vários momentos frisa o quanto aprendeu e o quanto ainda ensina o que aprendeu. 

Aprende e ensina sobre autoestima, direitos e saúde com as colegas de trabalho. 

Compara o ambiente do trabalho sexual com o seu ambiente de trabalho anterior, a 

confeitaria, e conclui que no trabalho sexual há uma troca de experiências muito grande 

por não ser um ambiente excessivamente competitivo.  

“Em relação aos meus direitos eu aprendi com as minhas amigas. 
Elas me ativaram. Você tem que denunciar. Você mora aqui sozinha 
vai que ele te faz mal. Você tem que se proteger. Tem que procurar 
os seus direitos. E a primeira a falar pra procurar os meus direitos foi 
aquela minha amiga que eu sempre te falo. Depois veio as meninas 
da casa. Minhas amigas do trabalho que me ensinaram a procurar 
os meus direitos. Eu aprendi que quando a pessoa é amiga mesmo 
é sempre presente e quer te ensinar. As minhas colegas de trabalho 
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da noite são muito mais legais que a do meu outro trabalho na 
confeitaria. No meu outro trabalho era tudo cobra” (Sônia). 

 

Na tentativa de minimizar as vulnerabilidades do trabalho sexual elas 

estabeleceram uma relação entre alimentação e bebidas alcoólicas. Aprenderam a se 

alimentar bem, pois bebem muito. Ressaltam que o excesso de bebida alcoólica prejudica 

a saúde e na tentativa de sanar esse problema elas procuram se alimentar bem. É 

importante notar que a bebida alcoólica, principalmente os destilados, fazem com que as 

trabalhadoras das casas aumentem seus rendimentos. Elas possuem uma porcentagem 

sobre cada dose que o cliente consome.  

A trabalhadora Sônia mais uma vez coloca a importância da amiga como a pessoa 

que a ensinou a se alimentar bem no trabalho sexual.  

Sobre alimentação tem que se alimentar melhor, né.  Porque como a 
gente bebe muito tem que se alimentar bem. Você tem a merenda 
de manhã, o almoço e o jantar na casa. A noite quando fecha a casa 
tem a sopa. Tem que se alimentar bem senão você não agüenta. 
Isso da alimentação vem da minha amiga mesmo. Eu vim com ela 
pra noite. Eu sabia o que eu ia fazer só que ela me orientava. Ela 
sempre me falava você tem que comer bem, tem que se alimentar. 
Cuidado pra não beber muito (Sônia). 

 Com os clientes o uso da camisinha é frequente, porém quando estão vivendo um 

relacionamento amoroso ou namoro o uso da camisinha é abolido. Analisando as falas, 

verificou-se que as três trabalhadoras já haviam aprendido a importância do uso da 

camisinha desde antes de entrarem para o trabalho sexual. A importância da camisinha e 

o seu uso ocorreu em processos educativos anteriores a entrada no trabalho sexual em 

espaços como a escola, o médico ou conversas com amigas.  

Entretanto, perceberam uma necessidade maior do uso da camisinha e dos 

cuidados de higiene com o corpo depois que entraram para o trabalho sexual. Sônia 

coloca que sabia da importância da camisinha na época que era casada, contudo o seu 

marido não aceitava usar o preservativo. Ana sempre demonstrou uma imensa 

preocupação nos cuidados com a higiene.  
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Os dois profissionais de saúde entrevistados salientaram que as trabalhadoras 

ensinam e aprendem saúde no convívio com as amigas. Para eles, independente do 

tópico relacionado à saúde: autoestima, autoimagem, violência, solidariedade, direitos ou 

bem estar, os processos educativos ocorrem no convívio com as colegas de trabalho ou 

amigas.  

Dificilmente, assim como os adolescentes também não procuram, 
elas procuram o médico ou qualquer tipo de profissional da saúde 
para perguntar ou questionar alguma coisa seja sobre sexo ou 
sexualidade. Normalmente é no próprio grupo. Elas aprendem todos 
os assuntos relacionados à saúde com as colegas (...) Então a gente 
observa de algumas que vem aqui, mesmo entre os adolescentes e 
as que não são profissionais do sexo. Dificilmente fazemos 
perguntas relacionadas a auto-imagem, por exemplo. Mas em 
relação a profissional do sexo a relação de ensino e aprendizagem 
acontece no próprio grupo (Antônio). 

Em relação a ensinar e aprender saúde elas ou eles questionam 
muito algumas coisas. Nas poucas vezes que fiz estágio em 
Unidades Básicas de Saúde eu vi que elas procuram ginecologista, 
então boa parte das informações que elas têm elas retiram de lá, do 
serviço de saúde. E a outra parte ela retira daquele telefone sem fio, 
ou seja, eu pergunto pra uma que passa pra outra e assim por 
diante. E quase sempre a pessoa que ta lá no final da linha é a que 
vai ter maior dificuldade de obter a informação correta. Porque o 
grau de escolaridade dessas pessoas é muito baixo, então não 
adianta eu chegar e falar em termos técnicos o que é uma 
candidíase,  o que é um cancro mole ou cancro duro. Eles ou elas 
não sabem o que é isso, elas não sabem identificar o que tá 
acontecendo com elas... Elas aprendem com situações que 
realmente vivenciam e vai passando informações dentro do 
ambiente que elas trabalham na convivência entre elas... Elas 
acabam comentando e trocando essas experiências pra que outra 
não sofra a mesma coisa que ela sofreu. A troca de experiências 
entre elas é muito vigente  (João). 

 

O médico Antônio observou que as mulheres se informavam muito bem, mesmo 

sendo essas informações vindas de amigas, de revistas ou de programas de televisão e 

ressaltou que o HIV aumentou entre as mulheres casadas. É interessante perceber que 

elas são muito preocupadas com a saúde, com o uso da camisinha e com a transmissão 

de doenças, por isso, elas procuram as unidades de saúde para obter a camisinha ou 
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compram o preservativo. Tais mulheres relatam que aprenderam e que também ensinam 

os cuidados com o uso do preservativo no decorrer do trabalho sexual.  

O principal é o preconceito em relação aquilo que elas tem a dizer 
ou falar. E elas acham que vão ser julgadas e isso acontesse 
mesmo. E no fim acabarem sendo destratadas, mal tratadas. Isso é 
uma coisa que realmente pode acontecer e é uma coisa que eu 
imagino que elas sintam em relação ao preconceito. Medo do 
preconceito é uma coisa muito grande. Eu imagino que como elas 
são encaradas como grupo de risco (apesar de não existir mais essa 
denominação). Então elas sempre se informam. Mesmo que esse 
informar melhor seja com as amigas. Elas realmente procuram se 
informar muito bem. Tanto que o problema da Aids agora são as 
mulheres casadas. Hoje em dia dificilmente uma profissional do sexo 
terá uma relação sem camisinha. Elas previnem muito mais que a 
população em geral. Imagino eu que é na hora que elas entram na 
profissão que elas aprendem esses cuidados. Pois muitas meninas 
começam cedo e aprendem à medida que vão trabalhando. 
Aprendem inclusive a sexualidade à medida que vão exercendo a 
profissão (Antônio). 

Para o enfermeiro João elas não vão ao médico pelo medo do preconceito e 

porque o dono da casa não as deixa sair. Ele também relata que elas frequentam pouco 

as unidades básicas de saúde, lugar onde ele exerce sua profissão.  

“Quando elas vão ao posto pegar camisinha a gente dá bastante pra 
distribuir para as amigas. Porque elas não vão ao posto de saúde. 
As profissionais querem ir ao médico, mas não tem oportunidade. 
Elas querem ir ao posto, mas todo mundo vai ficar olhando pra elas 
e a autoimagem delas é muito ruim. E depois as consultas no 
ginecologista são cada vez mais difíceis e quando elas conseguem o 
cafetão não deixa elas saírem da casa” (João). 

As trabalhadoras entrevistadas veem os profissionais da saúde com bons olhos. 

Colocaram que eles reconhecem o cuidado que elas têm com o corpo e observam o uso 

frequente da camisinha entre as trabalhadoras. “Eles tem uma visão boa da gente. Eles 

veem que a gente se cuida. Eles enxergam isso” (Maria). As três trabalhadoras relatam 

que sempre foram bem atendidas pelos profissionais da saúde.  

 Já os profissionais da saúde acreditam que elas os veem como pessoas distantes 

e muitas vezes preconceituosas. São críticos em relação à postura que o profissional de 
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saúde deve ter. O dever de deixar as crenças e preconceitos de lado na hora de lidar com 

o paciente.  

“O grande problema nosso é o distanciamento. Muita gente cria um 
distanciamento natural, acha que somos os detentores do saber. 
Então elas acabam um pouco intimidadas em conversar, em se abrir 
com o profissional. O principal é o preconceito em relação aquilo que 
ela tem de dizer ou falar. Elas acham que vão ser julgadas e isso 
acontece mesmo. E no fim acabarem sendo destratadas. Isso é uma 
coisa que realmente pode acontecer é uma coisa que eu imagino 
que elas sintam em relação ao preconceito. O medo do preconceito 
é uma coisa muito grande” (Antônio). 

“Se você chega na Santa Casa com uma sainha microscópica 
porque seu trabalho exige que você seja sensual. Chega com 
roupas e cara de quem tava realmente fazendo ponto. E eu chego 
pra você  e te olho com uma cara discriminadora dando risada 
fazendo palhaçada. Você acabou como profissional da saúde e ela 
vai te achar um idiota e você vai chegar e perder o respeito. Se o 
profissional da saúde a trata com respeito e não a trata de maneira 
diferente. Você será visto por ela como o melhor profissional do 
mundo” (João). 
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