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Introdução: Observa-se, frequentemente, a necessidade da visibilidade do estudo de gênero e 

sexualidade no contexto atual. Objetivo: Realizar revisão de literatura das produções 

científicas acessadas pela Biblioteca Virtual de Saúde sobre a temática “Travestis em Situação 

Vulnerável de Prostituição”, especificamente, objetivou-se avaliar o tipo de publicação, 

número de vocábulos, autoria e gênero, estrutura discursiva dos resumos, tipo de pesquisa, 

estratégias e tipo de análise de dados. Método: Foi desenvolvido a partir da busca nas bases 

de dados LILACS, SciELO e Google Acadêmico. Após a seleção, foi utilizada uma ficha de 

registro atendendo aos objetivos específicos propostos. Na análise estatística utilizou-se 

tabelas, gráficos e teste Qui-quadrado. Resultados: Entre os 13 artigos analisados, 10 deles 

possuem título de forma adequada, 90,91% dos autores são mulheres e 70% dos artigos são de 

múltipla autoria. Quanto ao resumo, a maioria está dentro do padrão estruturado, sendo que 

100% deles apresentam o objetivo em seus resumos. 53,85% optaram pelo tipo de estudo 

Transversal, 30,77% questionário e 53,85% analisaram os dados de forma qualitativa. 

Conclusão: Os títulos limitam-se a 12 vocábulos, os autores do sexo feminino produzindo 

artigos de múltipla autoria, a estrutura do resumo, na maioria dos artigos atende ao padrão 

mais adequado. A preferência por estudo transversal, uso de questionários para a pesquisa e 

adotando uma análise qualitativa dos dados. Embora seja escassa a existência de literatura 

com estudo aprofundado sobre a temática escolhida, observa-se que os artigos utilizados, 

atendem, em sua maioria, aos requisitos de estruturação e apresentam informações pertinentes 

em seu método. 
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1. Introdução 

Muito se tem discutido, recentemente, acerca do abandono destes indivíduos 

em todos os âmbitos de suas vidas, começando em casa pela rejeição de sua própria família, 

depois na escola e no convívio social como um todo. Sabem e sentem os olhares reprovadores 

ao qual estão sendo julgados. Segundo Jesus (2014), “o Brasil é o país no qual mais se matam 

pessoas transgênero no mundo, principalmente travestis e mulheres trans”. 

As travestis costumam aparecer nas manchetes relacionadas a crimes, sejam os que elas 

sofrem, em geral letais, ou os que elas cometem. Pela desumanização que vivenciam 

nesta sociedade, essas pessoas estão imersas em uma realidade de violação permanente 

de sua identidade, seus direitos e sua vida. (Ferreira, 2015) 

Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual algumas jovens travestis adentram 

para a prostituição, situação esta de vulnerabilidade como exposição às drogas, violências, 

doenças e outros. Afirmam Amorim, Vieira e Brancaleoni (2013), “que o fato de portarem 

algo que se considera socialmente como ‘defeito visível’ é utilizado como forma de 

legitimação da violência que vivencia. São percebidas como indignas, imorais e, portanto, 

culpadas da própria exclusão”.  

A vivência constante da discriminação faz com que muitas travestis acabem por 

significar a condição de exclusão como inexorável, não se reconhecendo enquanto 

sujeitos de direitos, mas sim enquanto pessoas que até podem receber pequenos 

benefícios dados por órgãos governamentais ou não governamentais. (Amorim, S. M. 

G. et al., 2013) 

Assim acabam por acreditar que devem “se contentar” com a vida que possuem e a 

renda que conseguem por meio da prostituição, que se constituiu por vezes, como a 

única forma de sobrevivência que encontram, frente às dificuldades de acesso à 

profissionalização e à inserção, que também se pautam no padrão heteronormativo. 

(Peres, 2002) 

Ferraz, Souza, Souza e Costa (2005) destacaram que, 

A importância de se voltar para essa população é inquestionável, não só pela escassez 

de estudos sobre esse segmento, mas também para que se contemplem suas 

especificidades, muitas vezes não identificadas dentro da categoria mais ampla dos 

homossexuais que, por si só, não engloba as particularidades do modo de vida das 

travestis. 

Porém para Amaral, Silva, Cruz e Toneli (2014), 

Após os anos 2000 os estudos sobre travestis passam a ter maior visibilidade e 

despontam como temática central em pesquisas brasileiras. Talvez motivados pela onda 

dos estudos queer, pelas criticas pós estruturalistas e pela preocupação também recente 

entre a militância LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros) em relações das travestis, os achados demonstram o expressivo interesse 



acadêmico por suas experiências corporais, políticas e sociais que nesta última década, 

passaram a fazer parte de pesquisas cientificas em diversas áreas do conhecimento. 

A grande inquietação provocada por este estudo é a necessidade de entender 

como o fato de ser travesti pode influenciar no estado de vulnerabilidade. Ora, a singularidade 

de cada indivíduo, quer isto signifique ou não ser parte de um subgrupo, não deve expor à 

riscos, mas tal qual outras características, devem ser respeitadas e terem os mesmos direitos 

que os demais cidadãos. O problema é que grande parte da sociedade generaliza que as 

travestis atuam como profissionais do sexo.  

Conforme pôde ser estudado nos diversos artigos que compõem essa pesquisa, 

de um modo geral, poderia se associar a pessoa travesti a alguém que tem intrínseco a si o ato 

de prostituir-se, quando, na verdade, existe uma serie de fatores que implicam nessa condição. 

Os quais poderiam expor qualquer indivíduo à prostituição e não apenas as travestis. 

O objetivo geral foi realizar uma revisão de literatura das produções científicas 

publicadas nas bases de dados LILACS, SciELO e Google Acadêmico acessadas pela 

Biblioteca Virtual de Saúde, sobre a temática “Travestis em Situação Vulnerável de 

Prostituição”. 

Especificamente, objetivou-se avaliar as seguintes variáveis: tipo de 

publicação; número de vocábulos; autoria (única, coautoria, múltipla) e gênero (masculino, 

feminino, indefinido); estrutura discursiva dos resumos; tipo de pesquisa; estratégias e tipo de 

análise de dados. 

2. Método 

2.1. Tipos de Estudo 

Trata-se de uma revisão de literatura de estratégia documental para a produção 

científica. 

2.2. Local do Estudo 

Este estudo foi realizado na Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, Brasil. 

2.3. Procedimentos 

Foi realizada uma pesquisa com artigos científicos sobre “Travestis em 

Situação Vulnerável de Prostituição”, a partir das bases de dados Lilacs, Scielo e Google 

Acadêmico. 



Foram utilizados limitadores temporais de 2010 a 2016 nas bases de dados 

Lilacs e Scielo. Dessa forma, todo conteúdo das bases consultadas contendo as palavras 

utilizadas para a busca foi contemplada. 

2.4. Levantamento dos Dados 

Para levantamento dos dados no presente estudo, foram utilizados os seguintes 

descritores, “travestis, prostituição, violência, violência sexual e vulnerabilidade” no período 

de 2004 a 2015, limitados ao idioma Português. Foram incluídos estudos realizados no Brasil 

e com seres humanos, contendo textos completos e tema compatível ao pesquisado. 

A partir desses critérios foram identificadas 48 publicações pelo título. 

Na primeira seleção foi retirada a duplicidade nas bases de dados, das quais 

sobraram 33 artigos. 

Destes, após a leitura do resumo sobraram 15 artigos, foram excluídos aqueles 

que não abordavam o tema compatível à pesquisa. 

Sobraram 15 artigos que foram lidos na integra, e excluídos aqueles que não 

atendiam ao objetivo. 

Ao final do levantamento, totalizaram-se 13 artigos científicos. (Figura 1) 

 

Figura 1. Fluxograma sobre os estudos selecionados sobre o tema “Travestis em Situação 

Vulnerável de Prostituição”. 



2.5. Análise dos Artigos 

Após a seleção dos artigos, foi utilizada uma ficha de avaliação de registro 

atendendo aos objetivos específicos propostos. Este questionário continha dados pertinentes 

ao tema, autoria, resumo, tipos de estudo, tipo de análise estatística e instrumentos de 

avaliação utilizados (apêndice 1). 

2.6. Análise Estatística 

Os dados foram tabulados no programa Excel e apresentados em formato de 

tabelas e gráficos. Foram calculadas a frequência e porcentagem bem como aplicado quando 

possível o teste Qui-Quadrado a fim de avaliar a associação ou não entre as variáveis 

qualitativas. 

 

3. Resultados 

Tendo em vista os 13 artigos utilizados na pesquisa, como observamos na 

Figura 2, podemos concluir que muitos autores 10 (76,92%) se preocupam em elaborar o 

título de seus artigos dentro dos padrões mais adequados [X²= 3,80; Xc= 1], limitando-se a 12 

vocábulos. 

 

Figura 2. Adequação da escrita do título dos artigos relacionados ao tema Travestis em 

Situação Vulnerável de Prostituição 

 

Considerando-se todos os autores que participaram dos trabalhos que embasam 

esta pesquisa (Tabela 1), notamos que a maioria pertencia ao gênero feminino (90,91%), 

sabendo-se que em nenhum caso o gênero foi identificado como indefinido. Nessa 

classificação prevalece o tipo de autoria múltipla. 
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Tabela 1. Autoria e Gênero nos artigos relacionados ao tema Travestis em Situação 

Vulnerável de Prostituição 

 

 Gênero 

Autoria Masculino Feminino Indefinido Total 

 F % F % F % F % 

Única 5 62,50 0 0,00 0 0,00 5 16,67 

Coautoria 2 25,00 2 9,09 0 0,00 4 13,33 

Múltipla 1 12,50 20 90,91 0 0,00 21 70,00 

Total 8 100,00 22 100,00 0 0,00 30 100,00 

F=frequência 

Ao observar a Tabela 2, notamos a possível preferência de estruturação adotada 

para os artigos que compõem essa pesquisa, constatando, por exemplo, que todos apresentam 

o item objetivo em seu resumo [X²= 13; Xc= 1]. No entanto, não há diferença significativa 

entre a quantidade de artigos que apresenta casuística e a que não apresenta [X²= 0,08; Xc= 

1], pois a quantia de trabalhos que indicou o número de participantes em sua pesquisa é 

proporcional a quantia de trabalhos que não o fez. Já para o item métodos, podemos concluir 

que mais da metade dos artigos não contém os mesmos [X²= 3,80; Xc= 1].  

Uma das informações de grande destaque que nos permitiria supor possíveis 

utilizações para as pesquisas realizadas, a qual se refere ao item resultados, ainda dentro do 

tópico resumo, é apresentada em mais da metade dos artigos [X²= 2; Xc= 1], evidenciando 

que, de um modo geral, os autores procuram atender esse quesito. Da mesma forma, o número 

de artigos que contém a conclusão previamente apresentada em seu resumo é maior do que a 

quantidade de artigos que não atende esse critério [X²= 3,80; Xc= 1].  

 

Tabela 2. Quanto a estrutura dos resumos dos artigos sobre o tema Travestis em Situação 

Vulnerável de Prostituição 

 

 
Adequado 

F (%) 

Não adequado 

F (%) 

Frase Inicial 3 (23,08) 10 (76,92) 

Objetivo 13 (100,00) 0 (0,00) 

Número de Participantes 7 (53,85) 6 (46,15) 

Métodos 10 (76,92) 3 (23,08) 

Resultados 9 (69,23) 4 (30,77) 

Conclusão 10 (76,92) 3 (23,08) 

F=frequência 

 



O instrumento de avaliação que não apenas poderia ser julgado o preferido, 

porém o que melhor viabilizou as pesquisas são os questionários 4 (30,77%) e a maioria dos 

estudos são de desenho Transversal 7 (53,85%). 

Tabela 3. Tipo de estudo e instrumento de avaliação dos artigos analisados sobre o 

tema Travestis em Situação Vulnerável de Prostituição 

 

 F (%) 

Tipo de Estudo 

Experimental 

 

3 (23,08) 

Transversal 7 (53,85) 

Revisão de Literatura 3 (23,08) 

Instrumento de avaliação  

Questionário 4 (30,77) 

Escalas 0 (0,00) 

Testes clínicos 0 (0,00) 

Outros 9 (69,23) 

F=frequência 

 

Tal como é observado na Figura 3, a maioria lançou mão de estudos 

qualitativos 7 (53,85%) ou mistos 4 (30,77%). Não foi possível aplicar o x², pois o 

pressuposto esperado (fe < 5) não foi atingido. 

 

Figura 3. Tipo de análise usada nos artigos relacionados ao tema Travestis em Situação 

Vulnerável de Prostituição. 
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4. Considerações Finais 

Verificou-se que, a maioria dos autores se preocupou em escrever o título de 

forma adequada. Quanto a estrutura dos resumos dos trabalhos pesquisados percebeu-se que, 

a maioria (76,92%) apresenta a frase inicial, métodos e conclusão; todos apresentam o 

objetivo e 53,85% apresentam o número de participantes (casuística), o que estatisticamente 

equivale à metade dos artigos pesquisados. Apenas 30,77% não apresentam os resultados. 

Entre os 13 artigos, 7 (53,85%) optaram pelo estudo transversal, enquanto que 

o uso do instrumento de avaliação foi o questionário (30,77%). Observou-se que na maioria 

dos estudos o tipo de análise foi a qualitativa com 53,85% do total. 

A pesquisa realizada revela a necessidade de mais estudos sobre o tema para 

que se possam tomar providências mais eficazes quanto a inclusão das travestis. 
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