
Profissionais do Sexo 

Com mediação do professor-adjunto do Departamento de Sociologia da 
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) Jorge Leite Jr., especialista em 
sociologia urbana, sexualidade, gênero, comunicação e arte, a mesa falou do 
empoderamento das vozes desses profissionais, um espaço de partilha de 
experiências diversas por meio de breves apresentações e trocas de 
experiências entre os participantes e o público. Na pauta, como pensar 
maneiras de combater de forma eficaz o tráfico de pessoas, tipificando a 
exploração sexual ao mesmo tempo em que se regulamenta a profissão da 
prostituição – discussão apresentada pelo Projeto de Lei Gabriela Leite. 

Entre os convidados, a travesti e doutoranda em teoria literária pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Amara Moira, feminista e 
militante dos direitos LGBTs e de profissionais do sexo; a ativista pelos direitos 
sexuais e reprodutivos, direitos das travestis e dxs profissionais do sexo 
Indianara Siqueira, presidente do grupo TransRevolução, da Marcha das 
Vadias e da Rede Brasileira de Prostitutas e do Pela Vida; e a puta e feminista 
Monique Prada, que utiliza a tecnologia e a escrita no corpo como armas 
políticas, e é co-diretora do projeto MundoInvisivel.org, que cobre questões 
relativas ao trabalho sexual ao redor do mundo.

A seguir, a minientrevista que a reportagem da 1ª Conferência Internacional 
[SSEX BBOX] & Mix Brasil fez com Amara Moira sobre o tema da mesa.

O que foi dito na mesa Profissionais do Sexo?
A gente começou falando o que seria o lugar da puta dentro do movimento 
queer, pensando se a prostituição do ponto de vista queer não envolveria uma 
higienização. Ou seja, vamos para formas especializadas de sexo, vamos para 
a assistência sexual a pessoas com diversidade funcional, e deixar de lado 
essa prostituição exercida de forma marginal, precária, nas ruas, em meio à 
violência. Até porque a gente sabe que quanto mais queer os corpos forem vai 
ser mais difícil que eles estejam na prostituição, porque os corpos que vão 
demandados na prostituição vão ser aqueles que estão o mais dentro do 
padrão possível. E os corpos que não estiverem nesse padrão vão receber 
uma remuneração pior por conta disso, vai haver uma deslegitimação do lugar 
desse corpo. Discutiu-se também para que serve o movimento de prostitutas – 
que de um lado reivindica a liberdade da pessoa poder exercer essa atividade 
sexual, mas que também luta pelo direito de exercermos essa atividade em 
segurança, com melhores condições de trabalho, para não sermos agredidas, 
assaltadas, mortas, durante o exercício da profissão. Para não sermos 
estigmatizadas por exercermos essa profissão. 

Qual foi a reação da plateia?
Teve a pergunta básica sobre como nós nos relacionamos com o risco de 
contrair doenças – porque sempre relacionam profissionais do sexo com 
doença. O que é engraçado porque essa noção perde de vista que uma pessoa
que tem HIV pode transar para o resto da vida sem transmitir o vírus para 
ninguém. Ou seja, existe toda uma questão dos cuidados. As profissionais do 
sexo no Brasil são referência enquanto trabalhadoras que estão junto com o 



Ministério da Saúde nas campanhas de combate ao HIV/aids, no que diz 
respeito à colaboração entre essas profissionais e as agências de saúde. 

Por que você acha que se dá essa associação entre profissionais do sexo
e doenças sexualmente transmissíveis?
Muitas vezes pela vulnerabilidade com a qual é exercido o trabalho sexual. Por 
que, por exemplo, se você ganha pouco pelo trabalho que você exerce, alguém
pode te oferecer R$ 50, R$ 100 a mais para transar sem camisinha e você está
numa dificuldade financeira. E essa proposta, que é feita com base na sua 
vulnerabilidade social e econômica, é que pode possibilitar a transmissão de 
doenças. Então, não existiria essa vulnerabilidade se nosso serviço fosse bem 
remunerado, respeitado, se nossa integridade física, emocional e psicológica 
fosse respeitada, não existiria espaço para esse tipo de oferta ou possibilidade.
A gente que percebe que, se existem profissionais do sexo contraindo HIV, por 
que isso está acontecendo? E aí é que a sociedade precisa reconhecer sua 
parcela de culpa nisso, reconhecer que jogar essas pessoas no estigma é um 
dos elementos fundantes para que essas pessoas estejam nessa situação.    

Só havia mulheres entre as convidadas. Com você viu essa 
configuração?
Isso não é por acaso. É um índice da forma como esse mercado do sexo se 
estrutura em nível macro no Brasil – o que tem a ver com fato de que mais de 
90% da oferta de serviços sexuais parte de figuras femininas, sejam travestis, 
mulheres trans ou cisgêneras. Acho que a maioria de nós vai reivindicar, sim, 
as trabalhadoras sexuais, as profissionais do sexo e usar o feminino como 
universal nesse caso – que vai contemplar também os homens cisgêneros 
gays, héteros e trans, talvez, que por ventura estejam no mercado sexual 
também. 


