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"Sinto-me empoderada para falar 
sobre o meu próprio trabalho"



A segunda vez, eu tinha mais experiência: Eu sabia 
que precisava fugir da polícia. Mesmo sabendo disso, 
eu fui presa quatro vezes – só por estar caminhando, 
só por existir!

Eu vejo o trabalho do sexo como um trabalho normal 
e quando outras pessoas perguntam como elas 
podem se tornar trabalhadoras do sexo, nós nos 
asseguramos de que elas irão considerar este como 
um trabalho legítimo. Elas precisam saber que, se 
querem ser bem-sucedidas, têm que levar o trabalho 
a sério: as partes boas e as partes ruins.

Nas clínicas, eu nunca digo que sou profissional 
do sexo
Uma das coisas ruins é ser presa sem motivo. É 
muito estranho: eu posso fazer treinamento de 
sensibilização de manhã e ser presa à noite! Eu 
também me machuco como as trabalhadoras de 
sexo e preciso de cuidados médicos – gostaria de 
fazer mais check-ups – mas eu nunca diria para os 
provedores que eu sou uma trabalhadora do sexo. Eu 
sei que iriam me tratar mal.
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Julia, Maputo
Tudo começou fumando um cigarro. Eu fumava com 
umas pessoas de outro bairro e elas sempre tinham 
dinheiro para cerveja e para diversão. Um dia me 
contaram de onde vinha o dinheiro e eu pensei, ‘isso 
pode me ajudar muito’. Eu perdi meu pai quando eu era 
bem jovem e minha mãe não podia bancar os custos 
para nos mandar para a escola – como transporte e 
uniformes – então eu abandonei os estudos quando 
tinha aproximadamente 13 anos. Eu via o trabalho de 
sexo como algo que podia me permitir ajudar em casa.

"Não vou mentir para você, eu não consigo 
me ver fazendo outra coisa, mesmo que eu 
pudesse. É disso que eu gosto" 

Eu já fui presa apenas por existir  
Minha primeira experiência com o trabalho do sexo 
aconteceu quando eu tinha 17 anos. Foi muito ruim 
porque eu levei uma amiga comigo que também queria 
aprender sobre trabalho de sexo e ela foi presa. 
Obviamente, nenhuma de nós duas conseguiu clientes 
aquela noite. 



Agora eu conheço meus direitos  
Mas o programa Hands Off foi uma luz na escuridão. 
Eu me tornei membro da organização cinco anos 
atrás. Antes disso, havia outras duas organizações que 
me ajudavam, mas eles não tinham a mente aberta. 
Eles não sabiam exactamente como era o nosso 
trabalho. Eles nos davam preservativos e só isso. Não 
havia pesquisa ou material informativo. Antes do 
programa Hands Off, o trabalho de sexo era apenas 
uma fonte de renda para mim. Eu não pensava no 
trabalho de sexo como parte de um movimento maior. 
Mas agora eu sei muito sobre nossos direitos, a lei e a 
luta para descriminalizar esse trabalho. Como 
trabalhadores do sexo, nós lutávamos entre nós 
mesmos, mas até isso eu parei de fazer porque, 
através do programa, eu aprendi que nós temos que 
conversar, negociar e trabalhar juntas. Eu nunca deixo 
um policial tentar me fazer suborná-lo ou fazer sexo 
comigo. Agora eu conheço meus direitos. Tem a ver 
com sentimentos também. O programa nos 
empoderou nos dando a oportunidade de nos 
expressar e ter controle sobre nosso próprio trabalho.

Me transformou em uma mulher forte  
O pessoal do Hands Off é bem rígido. Eles sempre 
checam os programas que estamos fazendo, para 
verificar, por exemplo, se estamos implementando o 
que dissemos que iríamos implementar. Mas eu 
percebo que, em última análise, isso nos beneficia. 
Isso fez de mim uma mulher forte. Eu até fui a 
Genebra essa semana para fazer uma apresentação 
sobre os direitos dos trabalhadores do sexo às Nações 
Unidas! Se eu acho difícil fazer determinada coisa, 
penso no que já fiz com o programa e isso me dá 
coragem para ir adiante.

Faz bem falar. Minha estória é pública agora. Eu 
poderia ficar aqui o dia inteiro. Não vou mentir para 
vocês, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, 
mesmo que eu pudesse. É disso que eu gosto.




