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1. Objetivo 

Este guia visa destacar as necessidades, conhecimentos, 

preocupações e expectativas das pessoas trabalhadoras do 

sexo sobre as TICS e a segurança digital, examinando os 

riscos e desa!ios para a segurança, privacidade e bem-estar 

enfrentados por as pessoas que exercem o sexo na América 

Latina. 

A partir de uma abordagem integral, o guia contribui com 

soluções e recomendações para à segurança online aos 

governos, fornecedores de serviços, plataformas online e 

organizações lideradas por pessoas que trabalham com o 

sexo. 

Finalmente, é de destacar que este documento é uma 

adaptação do NSWP Smart Guide to Digital Safety ao 

contexto latino-americano. Para realizar este trabalho, foi 

concebido e aplicado um processo participativo horizontal 

com pessoas trabalhadoras do sexo e líderes de 



organizações relacionada con PLAPERTS em um total de 11 

países de América Latina, incluindo o Brasil. Que como 

sujeitos ativos do conhecimento e através da criação de 

espaços focais, tornaram possível gerar os conhecimentos 

descritos a continuação. 

2. Acerca da organização 

A Plataforma Latino-americana de Pessoas Trabalhadoras 

do Sexo (PLAPERTS) é uma organização comprometida com 

a promoção e defesa integral dos direitos humanos das 

pessoas que fazem o trabalho sexual. Além disso procura 

através de atividades diferentes fornecer a liderança, a 

mobilização e o ativismo para a defesa e promoção de seus 

direitos humanos, laborais e de saúde integral, como 

pessoas que praticam o trabalho sexual, através de 

estrategias coordenadas com atores chaves e organizações 

parceiras tanto a nível local como internacional.&



3. Contexto 

Há anos atrás, nossas sociedades estão experimentando 

processos de transformação digital, processos que se 

aceleraram na última década pelo creciente uso das 

Tecnologías da Informação e a Comunicação (TIC). 

Refere-se às TICS ao conjunto de tecnologias para 

desenvolver e enviar informação entre locais diferentes, são 

as ferramentas que lhes permitem se conectar e se 

comunicar com outras pessoas: celulares, tablets, 

computadores. Mesmo assim, quando se fala das TICS, 

podemos nos referir à internet, e-mails, blogs, ensino à 

distância, sites de encontros, sites de acompanhantes, os 

aplicativos (Tinder, Grindr, WhatsApp), plataformas de redes 

sociais (como o Facebook, Tik Tok, Twitter, Instagram) e 

muito mais. 

O impacto das TIC nossas vidas tem sido generalizado, 

mudando sem dúvida nossas formas de nos comunicar, 



organizar, ensinar, mas também transformando 

profundamente as formas com as que as pessoas 

trabalhadoras do sexo se comunicam, organizam, 

socializam e trabalham. É por isso que o uso destas 

tecnologias trazem benefícios para as pessoas que 

trabalham com o sexo: permite-lhes difundir publicidade de 

seus serviços sexuais, se comunicam com seus parceiros, 

escolhem o descartam clientes, têm acesso à informação e 

serviços chaves, e organizam-se políticamente. Do mesmo 

modo, as TIC podem ser uma ferramenta muito valiosa para 

as ONG nacionais e internacionais, para às instituições 

governamentais que fornecem serviços, facilitando sua 

comunicação com as pessoas trabalhadoras do sexo, 

fornecendo-lhes informação e melhorando o seu acesso à 

internet, à segurança e a justicia. 

Contudo, a crescente digitalização da vida quotidiana 

apresenta também novos riscos e desa!ios para as pessoas 

trabalhadoras do sexo na América Latina que precisam de 

ser enfrentados. As tecnologias digitais, como os 

aplicativos e as redes sociais, podem ser utilizadas para 



buscar, seguir, localizar, identi!icar, extorquir e até abusar 

das pessoas que trabalham com o sexo. Mesmo assim, a 

segurança e a privacidade online das pessoas trabalhadoras 

do sexo podem ser ameaçadas por leis prejudiciais que 

regulam os espaços virtuais, bem como pelas políticas de 

exclusão das plataformas de redes sociais e dos serviços 

!inancieros digitais. 

Dados estes riscos e desa!ios, é evidente a importância de 

reforçar a capacidade das pessoas que trabalham com sexo 

facilitando o seu acesso aos serviços de alfabetização 

digital e segurança online para que possam se sentir mais 

seguros na utilização das TIC sem que os seus direitos 

sejam violados. 

4. Resultados do trabalho 
colectivo 

Plaperts elaborou entrevistas, reuniões e consultas a 

informantes chaves de 11 países da América Latina para 



compreender as necessidades, preocupações e 

expectativas das pessoas que trabalham com sexo sobre 

segurança online 

Por tanto, alguns dos resultados apresentados fazem parte 

do processo de uma consulta global da NSWP entre as suas 

organizações membros. 

4.1 Leis prejudiciais que regem os espaços 
virtuais e o seu impacto na privacidade, 
segurança e bem-estar das pessoas que 
trabalham com sexo 

Embora as pessoas do trabalho sexual reconheçam e 

expressem que trabalhar online é uma forma mais segura 

de dirigir os seus negócios, um número crescente de 

serviços online está a adotar políticas anti-trabalho sexual 

que procuram restr ingir o acesso das pessoas 

trabalhadoras do sexo às suas plataformas. 

Além disso, os direitos das pessoas do trabalho sexual à 

segurança e à privacidade continuam sob ameaça pelas 



práticas intrusas tanto de governos como das empresas 

privadas. Por exemplo, a actual lei FOSTA/SESTA torna um 

crime federal a operação de um serviço digital que 

“promove ou facilita a prostituição” através das fronteiras 

estaduais o nacionais dos EUA. A lei também responsabiliza 

aos fornecedores de Internet por conteúdos criados pelos 

usuários que violem as leis federais anti-trá!ico e de 

trabalho sexual dos EUA, expondo os fornecedores de 

Internet às demandas civis e aos cargos penais se 

permitirem o conteúdo de usuários que “promove o facilite” 

o trabalho sexual, levando aos fornecedores a limitar ou 

restringir o acesso   às suas plataformas às pessoas 

trabalhadoras do sexo . 1

Embora seja verdade que a lei apresentada se aplica nos 

EUA, é importante conhecer que muitas das plataformas 

que as pessoas do trabalho sexual usam, atualmente são 

regidas pela lei FOSTA/SESTA. 

 NSWP, 2018, “La ley FOSTA/SESTA en Estados Unidos”.1

https://www.nswp.org/es/resource/legislacion-fosta-de-los-eeuu


É necessário expresar que nenhum dos principais 

informantes da América Latina, que participaram do 

processo, faziam ideia da existência desta lei, embora 

tenham identi!icado as consequências que esta carrega. 

“Acho que o maior problema são as políticas na Internet, 
especialmente nas redes sociais como Instagram ou os 
Apps de encontros que proíbem a sua conta, por exemplo 
no Tinder eles proibiram minha conta, por ofrecer meus 
serviços.”  
Informante Paraguai 

“A conta do Facebook de Twiggy foi suspensa varias vezes 
por expresar as nossas vozes como trabalhadoras do sexo. 
da reivindicação histórica do corpo nú da mulher trans 
como um ato político” 
Twiggy Fundación, Colómbia 

Estas leis, feitas sob o pretexto de “lutar contra o trá!ico de 

pessoas”, prejudicam às pessoas que fazem algum tipo de 

trabalho sexual, tornando ilegais as comunicações virtuais 

relativas à oferta de serviços sexuais por exemplo. 



Como sinal do impacto da lei FOSTA/SESTA, aprovada 

!inalmente em 2018, é importante notar que assim foi 

introducido o projeto de lei, foram vários serviços e 

plataformas online que alteraram os seus termos e 

condições, excluindo às pessoas que trabalham com sexo, 

a !im de evitar riscos legais. Entre as consequências desta 

decisão, muitas pessoas do trabalho sexual nos Estados 

Unidos e noutras partes do mundo, perderam os seus 

serviços nos websites e seus anúncios pro!issionais em 

várias plataformas. 

Encontrámos alguns casos como Backpage.com , site que 2

permitiu às pessoas que trabalham com sexo anunciar os 

seus serviços e encontrar clientes de uma forma mais 

segura, o site foi !inalmente encerrado. Ou também a 

plataforma OnlyFans, que para muitas pessoas 

trabalhadoras do sexo, tinha-se tornado uma fonte de 

ingressos vitais, especialmente durante a pandemia do 

 Matt Baume, “The Backpage.com Shutdown is Making Life Hell for Sex Workers” [La Clausura de 2

Backpage.com es una Pesadilla para las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual], Them, 9 de abril del 
2018.

https://www.them.us/story/backpage-shutdown-sex-workers


COVID-19,  anunciou que se proibiria “tudo conteúdo 

sexualmente explícito”, por causa da pressão de sus 

parceiros !inancieros, uma decisão, que logo depois se 

inverteu . 3

4.2 Segurança de dados, privacidade, proteção 
de contas e o perigo dos algoritmos 

Outra ameaça para a segurança digital das pessoas 

trabalhadoras do sexo, são os algoritmos. Um algoritmo é 

um código que permite ao computador executar uma 

tarefa, como o reconhecimento de um padrão. A utilização 

dos algoritmos por empresas privadas e governos, está em 

expansão, mas os impactos negativos que estes poderiam 

ter, em especial nas pessoas que trabalham com sexo e 

outras populações marginalizadas, não devem ser 

ignorados. 

 NSWP, 2021, “NSWP Statement: NSWP Welcomes OnlyFans’ Reversal of Decision to Ban Sexually-3

Explicit Content” [Declaración de la NSWP: la NSWP se Alegra de la Anulación de la Decisión de 
OnlyFans de Prohibir el Contenido Sexualmente Explícito].

https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content


Os algoritmos também são utilizados para identi!icar 

supostas “vítimas da trá!ico humano” online, analisando 

fotografías e os textos que aparecem nos anúncios de 

serviços sexuais . No entanto, os “sinais” que deveriam 4

determinar que uma pessoa é vítima da trá!ico humano, 

estão baseadas nos dados recolhidos previamente pela 

polícia, e muitas das vezes são pouco precisos e tão 

insigni!icantes como a presença de uma tatuagem ou a 

forma como uma pessoa está a fazer uma imagem, o que 

torna o processo e o resultado altamente discriminatório e 

irracional.  

Por causa à confusão entre trabalho sexual e o trá!ico de 

humanos, os algoritmos reproduzem a discriminação que 

predomina nas instituições policiais, perseguindo assim, às 

pessoas que trabalham com sexo. 

 Rebecca Enright, “SWOP coali6on on Pi7’s “Hacking for Humanity” [Declaración de la coalición SWOP en cuanto al F
evento “Hacking for Humanity” de la Universidad de Pi7sburgh], The Tartan, 21 de marzo del 2019.

https://thetartan.org/2019/3/25/forum/hackathon


“O governo muitas das vezes vaza nossa informação 
pessoal e identi!icam-nos como trabalhadoras do sexo. 
Quando !izermos uma denúncia con!idencial, eles acabam 
por divulgá-la a outras instituições e revelam a identidade 
e privacidade de nossas colegas” 
 Informante Colômbia 

Além disso as pessoas do trabalho sexual que são mulheres, 

pessoas transgêneros e pessoas que sofrem racismo, 

tendem a ser de forma irrazoável excluídas ou sometidas à 

restrições  racistas e sexistas geradas por alguns 

algoritmos. Citando alguns exemplos, os aplicativos como o 

Facebook e Instagram proíbem publicações que mostram 

os mamilos, o que é discriminatório, pois isto aplica-se 

exclusivamente às mulheres, sejam elas cis ou transgênero. 

Do mesmo modo, os algoritmos que calculam a proporção 

de pele nua em uma imagem para determinar se for 

sexualmente explícita ou não, tendem a assinalar de forma 

errada imagens de pessoas de pele escura como 

“explícitas”, mais uma vez demonstrando como os 

algoritmos encorajam o preconceito e a discriminação. 



“Minhas fotos são muitas vezes censuradas, censuram-me 
o conteúdo que carrego, recebemos sempre comentários 
ofensivos sobre o nosso trabalho.” 
Informante El Salvador 

Facebook e Instagram, fazem uso da Inteligência Arti!icial, 

para agilizar a moderação do conteúdo. Isto representa um 

risco crescente para a auto-organização das pessoas 

trabalhadoras do sexo e para a liberdade de expressão nos 

espaços virtuais. Por exemplo, a inteligência arti!icial não 

está su!icientemente desenvolvida para compreender o 

contexto, então o uso de palavras como “sexo” !ica 

sinalizado ou censurado, e como resultado, muitas das 

vezes, eliminan-se conteúdos publicados ou mesmo gera a 

remoção das contas das redes sociais das organizações 

lideradas por pessoas que trabalham com sexo.&&



“Por exemplo nos aplicativos como grindr, as pessoas 

transgênero não estamos autorizadas a carregar imagens, 

sendo que no mesmo aplicativo podem-se ver homens nus, 

mas a gente não está autorizada a carregar fotografías, em 

que não estamos necessariamente nus” 

Informante Paraguai 

4.3 Violência Online 

As pessoas trabalhadoras do sexo estão constantemente 

expostas a sofrer diferentes tipos de violência no trabalho 

sexual na rua. Mas esta vulnerabilidade esta presente 

também na internet e nas redes sociais. Entre os abusos 

mais frequentes mencionados durante este processo 

podemos falar do doxing, uma técnica usada para divulgar 

informação pessoal das pessoas que trabalham com sexo 

na internet, sem o seu consentimento, divulgando vídeos e 

fotogra!ias de seus serviços com a intenção de revelar sua 

verdadeira identidade. 



"Tem um fórum online chamado de “experiências 
travestis”, são homens cis, clientes de meninas trans, que 
publicam nossas fotogra!ias, classi!icam nossos corpos, 
avaliando os nossos serviços, tudo isto é feito sem 
consentimento” 
Informante Paraguai 

“As colegas que se encontram na fronteira são as que 
sofrem mais, quando voltar ao pais, a polícia migratoria 
pergunta-lhes seus datos, tiram-lhes fotogra!ias e logo 
depois pegam essas fotogra!ias, as expõem e as divulgam 
para revelar sua identidade.” 
Informante Paraguai 

 

Em questão à violência, as pessoas que trabalham com 

sexo também enfatizaram que recebem constantemente 

comentários violentos e sexistas, insultos e ameaças em 

contra de sua integridade, por causa da sua pro!issão ou 

pelo seu ativismo a favor dos direitos das pessoas do 

trabalho sexual. Em outras situações pessoas alheias 

reportam e bloqueiam seus per!is ou contas institucionais, 

ou criam per!is falsos para desacreditá-los públicamente. 



Também mencionaram que em vários casos estas situações 

vieram de organizações abolicionistas ou de organizações 

com pontos de vista contrários. 

“O tempo tudo estou me sentindo violentada, porque sou 
ativista e por causa do meu trabalho. Nos falam que somos 
os cúmplices de crimes. Os homens nas redes sociais 
acreditam que podem te escrever qualquer comentário e 
você tem que fazer o que eles dizem. O tempo tudo estão 
nos acosando sexualmente, essa violência sempre foi 
contra nós. ”  
Informante Colômbia 

Outro dos resultados mostrou a frequência que este tipo de 

violações de segurança de dados sensíveis nas plataformas 

de webcam. As pessoas que exercem o trabalho sexual têm 

incrementado o uso de plataformas webcam e modelagem 

em linha, devido aos baixos requisitos para trabalhar nestas 

plataformas, assim como a di!iculdade relacionada com a 

gestão de outras plataformas digitais. O uso destes espaços 



digitais incrementou consideravelmente durante a 

pandemia do COVID-19, tornando-se uma das poucas 

alternativas que lhes permitiu seguir ganhando dinheiro 

sem quebrar as regras do isolamento, de distanciamento 

social e do recolher obrigatório. Esta práctica tem criado 

novos riscos para as pessoas que exercem o trabalho do 

sexo, pela frequência em que as pessoas brindam estes 

serviços, chegando mesmo a compartilhar e publicar 

gravações de seus shows sem seu consentimentoG . 5

“Uma das principais desvantagens acontece quando os 
estúdios webcam apreendem as fotogra!ias enviadas pelas 
trabalhadoras do sexo e lhes extorquem dinheiro delas. As 
colegas que trabalham com sexo não são claras sobre os 
cuidados que devem ter online parar evitar qualquer tipo 
de vazamento de informação e garantir sua segurança” 
Informante Colômbia 

 Stewart Cunningham et al., “Behind the screen: Commercial sex, digital spaces and working online” 5

[Detrás de la pantalla: el negocio del sexo, los espacios digitales y el trabajo en línea], Research Gate 
(2017), p. 2.



“Muitas vezes A mídia revisa nossos per!is no Facebook e 
utilizam nossa informação para nos linchar na mídia” 
Informante  México 

 
“Fui ameaçada por as contas da organização e por minhas 
contas pessoais. Corremos risco por ser defensoras das 
pessoas que trabalham com o sexo. Isto se repete 
constantemente, recebemos comentários ofensivos na 
maioria das postagens” 
Informante  Ecuador 

 

4.4 Exclusão digital: Acesso à Internet e 
alfabetização digital 

A América Latina apresenta sua própria realidade que deve 

ser notada. Na era digital atual, contar com una conexão à 

internet tornou-se uma ferramenta indispensável para a 

criação de capacidades, oportunidades e liberdades para 

os cidadãos e as cidadãs. Neste sentido, estudos do Banco 

Mundial a!irmam que “menos da metade das pessoas da 



América Latina têm conectividade de banda larga !ixa e 

apenas 10% têm !ibra de alta qualidade em casa. Este 

contexto, juntamente com a crise do COVID-19 e a 

consequente necessidade de acesso à internet, apenas 

mostrou as desigualdades, limitando ainda mais o acesso 

das pessoas a questões importantes como a educação, o 

emprego, a saúde e mesmo a comunicação e a informação. 

“Através das redes publicamos comunicações, fotogra!ias 
para nos promover. Durante a pandemia covid isto tem-nos 
ajudado a sobreviver”  
Informante Bolívia 

“O que faço com un telefone digital, nem sei como utilizá-
lo, não tenho as ferramentas para lidar com isso. Todos os 
dias as pessoas sabem cada vez mais sobre a tecnologia e 
nós !icamos atrás. Algumas colegas que moram em zonas 
rurais continuam usando telefones analógicos e se 
comunicam apenas com mensagens de texto. Nem todas 
têm a chance de aprender”. 
Informante Perú 



Além disso, um grande número de pessoas que trabalham 

com o sexo na América Latina, não tiveram a oportunidade 

de completar sua educação formal básica, e por isso não 

possuem todas as competências e capacidades necessárias 

para utilizar a Internet e outras ferramentas digitais com 

segurança, isto é o que as torna mais vulneráveis. Este 

problema é ainda mais grave na população LGBTIC+ e as 

pessoas em mobilidade humana, sofrendo assim uma dupla 

discriminação. Devemos ter em conta que esta realidade, 

torna-se fundamental na procura de soluções em torno da 

exclusão digital e a segurança online.&

"Em muitos casos, as mulheres transexuais nem sequer 
podem falar de alfabetização digital, porque não foi 
iniciado um processo de alfabetização enquanto tal.”  
Informante Paraguai 

Por conseguinte, uma das principais necessidades das 

pessoas que fazem trabalho sexual, é contar com a 

oportunidade de se capacitar em processos de 

alfabetização digital, entendida como o desenvolvimento 



das competências e capacidades para atender a navegar na 

internet, conhecer como utilizar os distintos aplicativos no 

seus celulares e computadores, produzir conteúdos e 

vídeos para oferecer seus serviços ou gerir de manera 

correta os websites, contas de redes sociais de suas 

organizações para a defesa de seus direitos. Ao mesmo 

tempo, é essencial desenvolver um sentido crítico que não 

os limite a serem consumidores de informação, se não 

também lhes permita aprender a diferenciar a verdadeira 

informação de esquemas, fraudes e desinformação online. 

 

“Hoje em dia as redes sociais são muito importantes para 
que as pessoas que trabalham com o sexo se manterem 
informadas sobre seus direitos e responsabilidades”. 
Informante Brasil 



5. Recomendações 

5.1 Para as Organizações lideradas por pessoas 
que trabalham com o sexoS 

• Enquanto seja possível, as organizações lideradas por 

pessoas que fazem o trabalho sexual, deven proporcionar 

seminários e formações sobre alfabetização digital e a 

segurança digital à sua comunidade. 

• Também é importante incentivar a criação de guias de 

comunicação educacional acessíveis e fáceis de 

compreender, como o actual, a !im de promover a 

aprendizagem e os processos de transmissão entre pares. 

• É importante socializar a lei FOSTA/SESTA e suas 

implicações no uso de redes sociais e websites para as 

pessoas que fazem o trabalho sexual. 



• Desenvolver e/ou ter um manual para prevenir situações 

de abuso e violência online deve ser uma ferramenta 

imprescindível. Do mesmo modo, recomenda-se de!inir as 

directrizes dentro das organizações para implementar 

procedimentos claros que garantam a privacidade dos 

dados e a protecção da identidade dos bene!iciários dos 

seus projetos. 

5.2 Para&Legisladores e Governos&

• Os governos devem comprometer-se a adotar uma forte 

abordagem dos direitos humanos em vez de implementar 

“soluções” puramente tecnológicas para problemas 

sociais complexos. Encontrar ou criar soluções 

abrangentes requer de diálogo e um trabalho horizontal 

com indivíduos e organizações lideradas por pessoas que 

trabalham com o sexo. 

• Devem ser desenvolvidas leis de proteção de dados mais 

fortes, que respondam especi!icamente às preocupações 

das populações criminalizadas e marginalizadas.  



• As práticas e leis restritivas e prejudiciais, como FOSTA/

SESTA, devem ser eliminadas. 

• Garantir o acesso à internet, melhorar a conectividade e 

investir na alfabetização digital, especialmente para as 

pessoas que fazem o trabalho sexual. Abordagem da 

segurança online, o desenvolvimento de habilidades 

digitais, técnicas e alfabetização em informação e dados. 

• Os governos, os legisladores e os defensores dos direitos 

devem procurar ativamente alcançar a descriminalização 

e o reconhecimento de todas as pessoas envolvidas no 

trabalho sexual, incluindo trabalhadores do sexo, clientes 

e terceiros. 

5.3 Para as agências de !inanciamento 

• As organizações dirigidas pelas pessoas que exercem o 

trabalho sexual, devem receber apoio para o 

desenvolvimento de capacidades e competências em 



matéria de alfabetização, segurança digital e o apoio 

técnico para pessoas que trabalham com o sexo. 

• Os !inanciadores precisam compreender a situação 

sensível em que operam as organizações de pessoas 

que trabalham com o sexo, e ser !lexíveis com os 

requisitos de documentação para !inanciar os seus 

programas. 

• Investir em pesquisa sobre a segurança online, e como 

atinge às pessoas que fazem o trabalho sexual, tendo 

em conta a pluralidade das realidades. Utilizar estes 

resultados para apoiar as campanhas de sensibilização 

dirigidas a combatir os riscos e barreiras que as pessoas 

que trabalham com o sexo se enfrentam. 

5.4 Para os fornecedores de serviços e 
plataformas Online&

• Trabalhar com os governos para implementar políticas 

que incluam as necessidades e pontos de vista das 



pessoas que trabalham com o sexo, sobre as questões 

que enfrentam online. 

• É vital envolver signi!icativamente às pessoas que 

exercem o trabalho sexual no planeamento, a 

concepção, distribuição, monitorização e avaliação dos 

seus serviços e plataformas digitais, aliás de criar novas 

soluções técnicas para impedir que suas contas sejam 

bloqueadas ou eliminadas. 

• Os serviços online não devem substituir os serviços 

presenciais, mas sim complementá-los e ser utilizados 

como ferramentas adicionais para aumentar o alcance. 

A exclusão digital (desigualdade de acesso às TIC) deve 

ser considerada ao usar serviços virtuais. 

• Devem ser incorporadas políticas para abordar o 

assédio e a violência online e aplicar medidas rigorosas 

contra ataques, ameaças, molestamento, perseguição e 

comentários ofensivos contra as pessoas trabalhadoras 

do sexo. 



• A coleta de dados deve ser minimizada, e deve ser 

limitada ao que é necessário e útil para melhorar a 

qualidade do serviço. Todos os dados sensíveis 

recolhidos deven ser armazenados de forma segura e 

con!idencial. E só devem ser utilizadas ferramentas com 

fortes características de segurança incorporadas, 

depois de ter passado uma avaliação e satisfaçam os 

padrões mais elevados. As comunidades deven manter 

sempre a propriedade legal dos dados, e não as 

empresas que desenvolvem as tecnologias. Os dados 

não devem ser compartilhados com governos, forças 

policiais ou outras entidades externas jamais. 

• Implementar soluções técnicas para diferenciar entre o 

conteúdo relacionado com o trá!ico de humanos e o 

trabalho sexual. 



6. Práticas boas desde e 
para as pessoas 
trabalhadoras do sexo 

1. Mantém teu software atualizado  

As atualizações dos sistemas operativos sempre trazem 

melhoras na segurança. 

2. Não revele suas senhas para as redes sociais 

No revele suas senhas para redes sociais, e-mail e outros 

aplicativos a terceiros. Utilize palavras-passe distintas  para 

cada uma das suas contas. Muito melhor se tiverem entre 8 

e 10 dígitos. 

Um gestor de senhas será de ajuda ao escolher palavras-

passe seguras. Existem opções livres como LastPass, 

Firefox Lockwise, NordPass. 



3. Veri!ique informações suspeitas 

Veri!ique websites, mensagens que recebe via e-mail, 

whatsApp, sms ou outro aplicativo para evitar golpes e 

tentativas de phising (roubo de identidade) online.&

4. Separe seu per!il pessoal do pro!issional  

Nas redes sociais crie listados de pessoas próximas 

(melhores amigos) com quem con!ia para compartilhar 

informações pessoais como fotogra!ias, posts e vídeos. 

Separe os seus per!is  pessoais e pro!issionais nas redes de 

comunicação social. 

Ao criar sua conta de trabalho, certi!ique-se de não fazer o 

login com seu número de celular. Veri!ique também que o 

conteúdo que compartilha na sua conta de trabalho !ique 

apenas nessa conta. Não reutilizar fotogra!ias das contas 

pessoais. 

Do mesmo modo, é ideal ter um telefone celular para o 

trabalho e outro para a vida pessoal. Pode manter um 



número como contato de emergência para o qual pode 

ligar em caso de estar em perigo. 

  

5. Cuidado com os estúdios webcam  

Antes de se inscrever em um fórum de webcam ou site de 

serviço promocional, veri!ique os comentários de outros 

colegas e veri!ique se as condições da página são 

transparentes e cumprem os padrões de segurança.&

  

6. Procure seu nome no Google 

Procure seu nombre no Google de tempos a tempos para 

revisar que informações pessoais existem sobre si mesmo 

na internet. Se houver dados pessoais pode pedir ao site 

que os remova. 

7. Salvar as provas de violência 

Manter um registro dos incidentes ou ataques ocorridos no 

espaço digital, pode servir como prova para documentar 

eventos e reportar incidentes às plataformas ou autoridades 

intermediárias. 



8. Denunciar e reportar imediatamente os casos de 

violência  

A plataforma pode investigar para determinar se o 

conteúdo trocado viola as “normas comunitárias” existentes 

e poderá ou não tomar medidas para remover o conteúdo 

e/ou restringir os privilégios do autor. 



7. Glossário 

Alfabetização digital  6

Refere-se tanto as competências técnicas precisadas, como 
à capacidade de interagir com os conteúdos online de uma 
forma crítica.  

Algoritmo  7

Código que permite a um computador realizar uma tarefa, 
por exemplo reconhecer um padrão. 

Exclusão digital  8

A desigualdade ao acesso à internet. Sem quase 
posibilidades de acessar à dispositivos online e a uma 
conexão de alta qualidade. Estas posibilidades são menos 
possíveis quando as pessoas que são trabalhadoras sexuais, 
encontram-se em uma situação de pobreza ou moram em 
zonas rurais. 

 https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/20191125-ESP-White-Paper-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf 6

 https://www.nswp.org/sites/default/!iles/sg_to_digital_security_spanish_prf01.pdf7

 https://www2.cruzroja.es/web/ahora/brecha-digital8

https://www.nswp.org/sites/default/files/sg_to_digital_security_spanish_prf01.pdf
https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/20191125-ESP-White-Paper-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf


Doxing  9

Técnica usada para divulgar informação pessoal na internet 
das pessoas trabalhadoras sexuais sem o consentimento 
delas, difundindo vídeos e fotografías dos seus serviços 
com a intenção de revelar sua verdadeira identidade.&

Inteligência arti!icial  10

A inteligência arti!icial é o nome de qualquer sistema 
informático no qual se ensina reproducir comportamentos 
humanos inteligentes. 

Pishing  11

È uma técnica utilizada com uma intenção maliciosa, para 
obter informação sensível (dados dos cartões de crédito, 
nomes de usuários e senhas, etc.) dos usuários. Os dados 
recolhidos através do phishing podem-se utilizar para o 
roubo !inanciero, roubo de identidade, para obter acesso 
sem autorização às contas da vítima ou às contas que têm 
acesso. 

 Doxing: a conceptual analysis | SpringerLink9

 https://atozofai.withgoogle.com/10

 https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/11/Kit-de-cibercuidado-para-activistas-.pdf11

https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/11/Kit-de-cibercuidado-para-activistas-.pdf
https://atozofai.withgoogle.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-016-9406-0
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