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RESUMO 

 
O presente artigo, apesar de abordar uma atividade milenar, apresenta uma 
questão de significativa complexidade nos tempos atuais, primeiro porque o cerne 

da discussão abrange a atividade de prostituição, que por si só já desperta 
posicionamentos díspares, segundo porque esta atividade apesar de ser prática 
bastante antiga, assume contornos variáveis nos dias de hoje. O foco principal é 

na realidade dos “profissionais do sexo” no século XXI no Brasil, onde sabemos 
que a “profissão” não é ilegal, sendo a mesma apenas tolerada, sem qualquer 

aprofundamento em sua regulamentação. Tomamos como parâmetro para 
discussão do tema a questão moralista vigente e a marginalização sob o aspecto 
regulamentar imposta a atividade de prostituição.  
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I – INTRODUÇÃO 

 

A venda do corpo em troca de remuneração, ao longo da história, teve 

diversas óticas perante a sociedade. De deusas até párias, de sinônimo de 

fertilidade a proliferadoras de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

A atividade de prostituição é tão antiga quanto a própria existência 

humana, contudo a sua abordagem ainda encontra-se permeada de tabus e 

receios sociais, principalmente em nosso país.  

 

A moral e a ética desempenham papel importante na formação do caráter 

do indivíduo e da sociedade como um todo, todavia é com base nestes preceitos 

que as discriminações se fundamentam. 

 

Enquanto alguns países visam regulamentar e dispor em seus 

ordenamentos jurídicos sobre o meretrício, outros, como é o caso do Brasil, 

fecham os olhos perante a realidade, visando não adentrar uma seara repudiada 

pela sociedade do ponto de vista moral, ainda que este repúdio seja a partir de 

um falso moralismo por parte desta sociedade. 

 

Até que ponto cabe ao Estado interferir na liberdade profissional das 

mulheres que escolhem exercer e manter sua subsistência pela prostituição? O 

ponto é interferir para uma regulamentação completa e abrangente ou apenas 

garantir o respeito às “profissionais do sexo” e não prejudicar a prática? 

 

O presente trabalho busca traçar algumas premissas histórias da formação 

desta atividade, preocupando-se com uma reflexão sobre a questão a ponto de 

embasar uma análise sobre a possível regulamentação e sua abordagem em 

nossa realidade social. 

 

 

 

 



II - PROSTITUIÇÃO 

 

1. Momentos na história e atual contexto 

 

 Evidencia-se que a prostituição feminina até mesmo historicamente possui 

maior relevância que a prostituição masculina, contudo, o fulcro deste artigo até 

mesmo em razão da significativa representação social será a prostituição 

feminina. Para isso, com intuito de ordenar a colocação no tempo, iniciamos 

apresentando uma sintética abordagem de Guimarães e Hamann sobre esta 

atividade: 

 

A prostituição constitui-se como uma prática milenar que 
tradicionalmente tem subvertido o exercício ‘controlado’ da 
sexualidade via instituições sociais. Tentativas de controle foram 
implementadas no passado, variando da satanização, isto é, o 
controle exercido pela instituição religiosa, passando pela proibição 
expressa em códigos civis, e chegando, finalmente, nos dias atuais 
no Brasil, à demanda pela sua legalização, como atividade 
profissional (GUIMARÃES; HAMANN, 2005, p. 525). 

 

 Sob o aspecto histórico, a prostituição é atividade que nos remete há cerca 

de 25.000 anos atrás, onde cultos de fertilidade eram feitos e oferecidos a 

“Grande Deusa”, na espectativa de que esta trouxesse fertilidade aos povos. Nesta 

remota época, a prostituição era até que vista com bons olhos dentro de uma 

sociedade matriarcal sendo que os cultos religiosos se confundiam com os cultos 

sexuais. Observa-se que a atividade foi ganhar outra dimensão, por volta de 2000 

a.C., onde a própria sociedade acabou por separar as mulheres dividindo-as entre 

esposas e prostitutas (ROBERTS, 1998, p. ). Dentro deste aspecto e do contexto 

histórico, apenas a título de curiosidade, o Código de Lipit-Ishtar da Suméria, 

apresentava esta distinção: 

Se a esposa de um homem não tiver lhe dado filhos, mas uma 
prostituta de rua tiver lhe dado filhos, ele deve prover a essa 
prostituta seu vinho, azeite e roupas, e os filhos que a prostituta 
gerou serão seus herdeiros; mas enquanto a esposa viver, a 
prostituta não deverá morar na casa junto com a esposa. (FISHER, 
1980 apud ROBERTS, 1998, p. 27) 
 

Destarte, no decorrer da história a atividade de prostituição, passou a ser 

encarada com pontos de vista diferentes em razão do comportamento ético da 

sociedade em determinadas épocas. Paulo Roberto Ceccarelli resume bem esta 



variação na passagem histórica: 

A representação social da prostituta varia segundo época e cultura; 
nem sempre foi acompanhada do estigma que o Ocidente lhe 
atribui. Nas sociedades em que a propriedade privada inexistia e a 
família não era monogâmica, por exemplo, o sexo era encarado de 
forma bem diferente que a nossa, e ao que tudo indica, não havia 
prostituição. Já em algumas civilizações tratava-se de um ritual de 
passagem praticado pelas meninas ao atingirem a puberdade; em 
outras, os homens iniciavam sexualmente as jovens em troca de 
presentes.  
Além disso, a percepção dessa prática muda enormemente segundo 
a moral vigente. A posição social que a prostituta ocupa hoje na 
sociedade ocidental é tributária da visão que temos da sexualidade, 
algo bem diverso da Antiguidade, em que não havia a noção de 
pecado ligado ao sexo.(CECCARELLI, 2008) 

 

Para se ter uma ideia, em algumas destas épocas as mulheres prostitutas 

eram tidas como sinônimo de liberdade, como ocorreu por exemplo na Grécia 

antiga1, contudo, foi basicamente no final do século XIX, que a prostituição 

passou a ser considerada como ofensa a moralidade, sendo que neste período 

tínhamos uma sociedade essencialmente patriarcal que passa a exercer certo 

controle puritano com relação à sexualidade. (BARBOSA, 2011, p. 03). 

 Em tempos atuais, quando abordamos a questão referente à prostituição, 

estamos sem dúvida diante de um assunto deveras complexo e de muitas 

problemáticas. Muitos dos focos dado ao tema têm como cerne a desigualdade 

entre homem e mulher, desigualdade esta oriunda de uma sociedade 

culturalmente machista, por outro lado, considera-se a exploração econômica 

oriunda de um capitalismo que de certo modo ao instituir a miséria e a falta de 

oportunidades também coage a mulher à prostituição. Não podemos olvidar que a 

prostituição assim como toda a sociedade é dividida em classes, tanto é assim 

que a atividade é exercida no Brasil desde mulheres se oferecendo em estradas e 

postos de combustível em absoluta condição sub-humana, como em boates e 

hotéis de altíssimo luxo para um segmento abastado da sociedade que não se 

                                                 
1
 Na antiga civilização grega, a prostituição fazia parte da paisagem cotidiana, era um meio de 

obtenção de rendimento igual a qualquer outro e uma prática controlada pelo estado. As 
prostitutas deviam pagar altos impostos e vestir-se de forma a serem identificadas como tal. Entre 
as várias categorias, havia as hetairas, de grande relevância social, conhecidas pela inteligência, 

esperteza na administração dos bens e competência nas articulações políticas. Freqüentavam 

livremente o universo masculino e participavam das atividades reservadas aos homens. 
Trabalhavam nos bordéis do Estado, sem sofrerem qualquer represália. As hetairae eram 

formadas em escolas nas quais as aspirantes aprendiam a arte do amor, a literatura, a filosofia e 

a retórica, vindo a ser as mulheres mais instruídas da Grécia.(CECCARELLI, 2008). 



inibe em pagar o que achar necessário para a compra de sexo2. 

 

Em paralelo, uma maior ênfase ao combate contra a exploração sexual de 

mulheres tomam maior corpo a partir do final do século XIX, inclusive com 

participação efetiva da Organização das Nações Unidas (ONU) com adoção de 

convenção a fim de erradicar a prostituição. A situação tornou-se ainda mais 

aguda com o advento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a 

AIDS na década de 1980. O Estado foi obrigado a intervir com necessidade de 

medidas profiláticas de higiene, não havendo mais espaço para ignorar o 

comércio marginal de sexo, o que como consequência implicou em uma 

reorganização dos valores e costumes da sociedade. Por outro lado, alguns países, 

principalmente na Europa, passaram a adotar medidas destinadas a 

descriminalizar a prostituição e até mesmo legalizar a atividade, variando de um 

país para o outro a forma como encarar o problema. (CICCARELLI, 2008) 

 

2. Moralidade, Costumes e Valores 

 

 Em termos de uma abordagem sob o aspecto ético, questão importante a 

ser considerada é a que ponto a prostituição é moralmente permissível na 

sociedade ocidental atual? A professora Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso 

sobre a questão assim se posiciona: 

 
(…) é possível dizer que, além de amplo, o tema da prostituição 
envolve toda uma carga emocional direcionada ao conceito pré-
estabelecido deste instituto, no sentido de afastá-lo dos princípios 
considerados morais da sociedade, de forma a repreendê-lo e/ou 
quiçá satanizá-lo (PEDROSO, 2009). 

 

 A abordagem que o filósofo Immanuel Kant fez sobre a moralidade sexual 

apresenta-se conservadora e até mesmo atual em alguns segmentos da 

sociedade. Para Kant a prática sexual tem que ser analisada a partir da ideia de 

que não somos donos de nós mesmos e não podemos dispor totalmente de nós 

mesmos, por isso, qualquer prática sexual deve ser um plus dentro de uma 

relação entre marido e mulher como princípio. (SANDEL, 2012, p. 162) 

                                                 
2 As scort girls, por pertencem, na grande maioria das vezes, ao mesmo universo social que seus 

clientes, estabelecem com a prostituição uma relação bem diferente da prostituta do baixo 

meretrício, muitas vezes nem cumprimentada na rua.(CECCARELLI, 2008, p.6) 
 



 Nas palavras de Immanuel Kant: 

 

Entre as nossas inclinações existe uma que é dirigida para outros 
seres humanos. Eles mesmos em essência e não o seu trabalho ou 
seus serviços, são os seus objetos de prazer. É verdade que o 
homem não tem inclinação para apreciar a carne de outro - exceto, 
talvez, a vingança de guerra, e então isto dificilmente é um desejo - 
mas ainda assim existe uma inclinação que podemos chamar de um 
apetite para desfrutar outro ser humano. Referimo-nos ao impulso 
sexual. O homem pode, é claro, usar um outro ser humano como 
um instrumento para o seu serviço, ele pode usar suas mãos, seus 
pés, e até mesmo todos os seus poderes, ele pode usá-lo para seus 
próprios fins, com o consentimento do outro. Mas não há nenhuma 
maneira em que um ser humano pode ser um objeto de satisfação 
para o outro, exceto através do impulso sexual. Isso é da natureza 
de um sentido, o qual podemos chamar o sexto sentido, é um 

apetite pelo outro ser humano. Dizemos que um homem ama uma 
pessoa quando tem uma inclinação para a outra pessoa. Se por esse 
amor que significa o amor humano verdadeiro, então ele não admite 
nenhuma distinção entre os tipos de pessoas, ou entre jovens e 
velhos. Mas um amor que brota apenas por impulso sexual não 
pode ser amor, em tudo, mas apenas apetite. O amor humano é boa 
vontade, carinho, promover a felicidade dos outros e encontrar a 
alegria na sua felicidade (KANT). 

 

 A repulsa ao sexo casual, ainda que consensual, que Kant expõe, tem por 

base que a prática coloca o ser humano como mero objeto, destina-se apenas a 

um desejo sexual, transformando a humanidade em um instrumento de sua 

luxúria e seus desejos. Sob o aspecto da moralidade ou imoralidade da 

prostituição, Kant argumenta em total oposição a uma concepção libertária, de 

que não estamos à disposição de nós mesmos.  

 

(…) para que eu seja autônomo, é preciso que seja governado por 
uma lei que outorgo a mim mesmo – o imperativo categórico. E o 
imperativo categórico exige que eu trate as pessoas (incluindo a 
mim mesmo) com respeito – como finalidade, e não como um 
simples meio. Assim, segundo Kant, para que tenhamos autonomia 
é necessário que nos tratemos com respeito e que não 
transformemos nosso corpo em mero objeto. Não podemos utilizá-lo 
como bem entendemos (SANDEL, 2012, p. 163). 

 

 Desta feita, o filósofo alemão considerava a prostituição inaceitável do 

ponto de vista moral e neste contexto o ser humano não tem o direito de oferecer 

o próprio corpo com fins lucrativos para que outra pessoa utilizando-o como 

objeto, ou como simples coisa faça uso para a satisfação de seus desejos sexuais.  

O filósofo coloca a questão moral de que as pessoas tratem a humanidade, 



inclusive nós próprios, nunca como um meio, mas sim como uma finalidade em 

si, embora esse requisito estivesse baseado na autonomia, certos atos que não 

estejam de acordo com o autorespeito e a dignidade humana devem ser 

repudiados e neste diapasão, a prostituição. 

 

Amor sexual pode, é claro, ser combinado com o amor humano e 
assim transportar com ele, as características deste último, mas 
tomada por si e em si, não é nada mais do que apetite. Tomado por 
si só, é uma degradação da natureza humana, pois assim que uma 
pessoa se torna um objeto de apetite para o outro, todos os motivos 
de relacionamento moral deixam de funcionar, isto porque, como 
um objeto de apetite para outra pessoa esta torna-se uma coisa e 
pode ser tratada e utilizada como tal por cada um. Este é o único 
caso em que um ser humano é desenhado pela natureza como 
objeto de gozo do outro. O desejo sexual está na raiz dele, e é por 
isso que temos vergonha disso, e por isso todos os moralistas 
rigorosos e os que tinha pretensões de ser considerados como 
santos, tentaram suprimir e extirpar-lo. É verdade que sem o amor 
sexual o homem estaria incompleto, a ele restaria justamente 
acreditar que ele não tinha os órgãos necessários, e isso faria dele 
imperfeito como um ser humano, no entanto os homens fizeram 
pretensão sobre esta questão e procurou suprimir essas inclinações 
porque degrada a humanidade (KANT). 

 

 

Esta concepção moderna da moralidade sexual em um contexto histórico e 

social, coloca a prostituta em uma condição de transgressora das regras, senso 

estas normas estipuladas socialmente estigmatizando a atividade com 

discriminação e preconceitos sociais. A prostituta foi e ainda é responsabilizada 

pela disseminação de doenças adquiridas pelo ato sexual, é muitas vezes 

considerada como uma ameaça para a construção da família, sendo que foram 

categorizadas como responsáveis pela degradação física e moral dos homens e, 

por extensão, pela destruição das crianças e famílias (GUIMARÃES; HAMANN, 

2005, p. XX). 

Este ideal de pureza foi basicamente iniciado e implementado pela classe 

burguesa na idade moderna, esta, tinha receio de se contaminar com as doenças 

tidas como provenientes da classe trabalhadora, como a sífilis por exemplo. 

Assim, propor a pureza sexual era sinônimo de evitar estas doenças infecto-

contagiosas, e, portanto criando um estigma sobre a atividade de prostituição, 

proteger a sociedade burguesa (NICKIE, 2007, p. 293). 

 



O sistema de valores que sustenta a família burguesa determina a 

moral sexual vigente. Historicamente, na construção dessa moral, a 
mulher foi “dessexualizada”, fazendo emergir a figura da “rainha 

do lar”. Para que a “moça de bem” se mantivesse virgem até o 

momento de entregar-se a um só homem, ela deveria aprender a 

conter seus desejos e a evitar os prazeres carnais e mundanos. 
Ora, os espaços da prostituição, locais dos prazeres sem limites, 
foram opostos ao lar, lugar de procriação. Os dois espaços são 

inconciliáveis; quem freqüenta um, não pode ser visto no outro. 

Ao mesmo tempo, ambos se atraem, pois enquanto a prostituta 

muitas vezes sonha em mudar de vida, casar-se e tornar-se 
respeitada dona de casa, sua liberdade sexual não deixa 

indiferente a esposa que, não raro, imagina a sexualidade da 

prostituta a partir das fantasias sexuais em geral a ela interditadas 
(CECCARELLI, 2008, p. 8). 

 

De outra monta, a grande força quanto à marginalização da atividade, 

sempre esteve intimamente ligada aos ditames da religião de uma forma geral, 

uma vez que esta dita as tendências éticas e morais e serem seguidas pela 

sociedade. Exemplificando, a Igreja católica trouxe a colocação do sexo fora do 

casamento como um pecado e as prostitutas como figuras destinadas a padecer 

no inferno e na marginalidade, por venderem seu corpo em troca de 

remuneração. 

 

Ainda sob outro ponto de vista, a prostituição pode ser tomada como 

atividade escolhida com ausência de coações internas ou externas, ou seja, a 

mulher, diante de sua autonomia e liberdade, opta pela prática como forma de 

vida, colocando em questão as limitações impostas tanto pela sociedade como 

pela religião. 

 

O núcleo do direito à liberdade é a autonomia sobre o próprio corpo 
e justamente por isso o Direito, a moral e a religião se ocuparam 
durante tanto tempo com a imposição de regras para regular a livre 
disposição de corpos.(VIANNA, 2012, p. 18)  

 
 

 Neste contexto, a entrada e permanência nessa prática é tomada como um 

posicionamento livre, um direito da mulher escolher como viver com sua 

sexualidade, fazendo a prostituição uma escolha como qualquer outra. Vanessa 

Pedroso contesta este ponto de vista ampliando o debate sobre o tema: 

 



O fato é que, se passamos a observar, sob esse ponto de vista, 
podemos intuir que, em pouquíssimos casos (si é que existe algum), 
a prostituição é, verdadeiramente, uma opção livremente escolhida 
por pessoas realmente autônomas, já que, na grande maioria das 
vezes, ou, quiçá, na totalidade, a liberdade para eleição da 
prostituição parte sempre de uma situação que é produto da 
contingência, de modo que não existe liberdade sem situação, nem 
existe situação sem liberdade. 
[...] 
Por outro lado, é necessário pensar que ainda que existisse algum 
caso em que a mulher, completamente autônoma e livre de 
qualquer situação e/ou contingência, tivesse o anseio de dedicar-se 
à prostituição como uma forma de vida, não estaria justificado 
legalizar tal atividade, posto que o consentimento dela não legitima 
a realização de uma prática prejudicial para si mesma, tampouco é 
argumento suficiente para regular essa atividade (PEDROSO, 2009, 
p. 445). 

 

 Diante deste prisma, vem a lume a necessidade de análise sob o aspecto de 

legalização da atividade não somente sob o aspecto de penalização, mas a fim de 

analisar a garantia de direitos básicos da condição humana. 

 

3. Atividade de prostituição e Regulamentação 

 

 No Brasil, sob o ponto de vista legal a prostituição em si é configurada 

como uma atividade lícita, sendo que punível é o ato de incitar e favorecer a 

prostituição alheia, ou seja, pune-se a exploração das pessoas que se prostituem, 

mas não a prostituição em si.3 

 

 Sob o aspecto do sistema jurídico-político de enquadramento da 

prostituição, a doutrina apresenta três sistemas que possuem maior adoção pela 

comunidade internacional. 

 

 O primeiro sistema que encontramos é o denominado proibicionista. Neste 

                                                 

3 “Prostituição e exploração sexual são conceitos que não se confundem, mas, antes, se relacionam. A 
prostituição, como antes destacado, consiste no exercício habitual do comércio do próprio corpo para a 
satisfação sexual de número indeterminado de pessoas. A mera referência à prostituição não encerra, em si 
mesma, a noção de abuso ou de ausência de consentimento. Essa noção ficaria reservada, em princípio, à 
exploração sexual, que não abarcaria a prostituição. De acordo com esse entendimento, a prostituição é 
sempre sexo consentido, sendo a habitualidade, a voluntariedade e a venalidade suas três características 
principais. Nesse sentido, a prestação coercitiva de serviços sexuais não configura prostituição, pois a 
pessoa que presta o serviço carece de capacidade de eleição, não tendo oportunidade de negociar o preço 
de sua prestação.”(CARVALHO, 2010). 



sistema a prostituição é considerada crime que deve ser erradicado pela 

sociedade. A repressão penal é a principal característica que define este sistema. 

A política adotada pelos países que adotam este sistema, baliza-se em medidas 

coercivas contra qualquer tipo de solicitação sexual, seja pública ou privada, 

envolvendo uma compensação monetária. Deste modo, todas as pessoas que 

participam do trabalho da prostituta, como clientes, agenciadores e a própria 

prostituta, além de outros, estão cometendo ato ilícito, proibido pela legislação. 

Para o Estado, neste sistema, todos os elementos da prostituição devem ser 

erradicados (PRADO, 2012, p. 699). 

 

 As origens desta posição clamam por efeitos morais dentro da sociedade, 

partem dos ideais higienistas, onde a prostituição é uma ameaça ao Estado e a 

sociedade, mais especificamente a construção da família, onde o comportamento 

das prostitutas em suas vidas públicas no exercício da sexualidade, pervertem, a 

moral da mulher-mãe, cuidadora, restrita à vida privada do lar (GUIMARÃES; 

HAMANN, 2005) 

 
 Já o sistema abolicionista é baseado na consideração de que toda a 

prostituição é exploração do corpo humano, no entanto, considera as prostitutas 

como vítimas da sociedade e assim procura reintegrá-las, todavia não sem 

condenar quem vive da prostituição do outro. 

 

o sistema abolicionista apregoa que, por ser a prostituição uma 
atividade não criminosa, não deve o Estado interferir no seu 
exercício (PRADO, 2012,p. 699) 

 

 Assim, podemos entender que os sistemas abolicionistas são uma mescla 

de abolição do regime geral de prostituição e mantém a proibição através de 

medidas coercivas em nível local. Este sistema sujeita as prestadoras de serviços 

a programas de reabilitação e tratamento, mas por outro lado persegue aqueles 

que que subsidiam e induzem a atividade que visam lucrar com a prostituição de 

outrem. Este o sistema adotado no Brasil (Código Penal de 1940). Podemos assim 

dizer que o Brasil adota uma política de tolerância e ao mesmo tempo torna crime 

ser cafetão ou dono de casa de prostituição, o que acaba impedindo aplicação de 

leis trabalhistas para a atividade. (PINHEIRO; JUCÁ, 2009, p. 253). 

 

 

 



 O terceiro sistema denominado regulador é aquele onde o Estado 

praticamente assume o controle da atividade. A prostituição é tida como um 

fenômeno social que não pode ser erradicado. O Estado define os espaços, 

horários e funcionalidades onde a prática pode ser exercida. Controla por meio de 

licenças ou credenciais, e assume o reconhecimento do risco de contrair infecções 

sexualmente transmissíveis (DSTs) da prática, bem por isso acaba exercendo um 

sistema de controle médico, tornando-o obrigatório aos prestadores do serviço. 

Por este sistema, o trabalho das profissionais do sexo é plenamente reconhecido 

bem como os contratos de trabalho que assumem.  

 

(...) o sistema da regulamentação tem por escopo objetivos 

higiênicos, a fim de prevenir a disseminação de doenças venéreas e 
também a ordem e a moral públicas. Por esse sistema a prostituição 
fica restrita a certas áreas da cidade, geralmente distantes do 
centro, onde as mulheres sujeitam-se a um conjunto de obrigações 
como a de submeterem-se periodicamente a exames médicos 
(PRADO, 2006, p. 698) 

 

 A prostituição, sob esta ótica é tida como um mal necessário e que, 

portanto, deve ser tratada visando higiene e cuidados com a saúde da população. 

Assim, desde que haja o cumprimento das regras estabelecidas pelo Estado, não 

haverá penalização por este sistema. 

 

 A partir da evolução dos direitos fundamentais, o regulamentarismo da 

atividade funda-se na proteção e na efetividade de direitos das prostitutas. Neste 

contexto, o Estado passa a se responsabilizar visando o combate à exploração 

sexual das mulheres e adotando regramentos que transformam a prostituição em 

um negócio como outro qualquer. A legalização de bordéis e prostitutas passa a 

oferecer direitos como carteira assinada, plano de saúde, aposentadoria e 

pagamento de impostos como qualquer cidadão (PINHEIRO; JUCÁ, 2009, p. 

251/252) 

 

 Dentro de um conservadorismo moralista e até mesmo hipócrita, os 

primeiros debates acerca da prostituição entre os juristas brasileiros guiou-se 

pela preocupação e necessidade de proteção às denominadas “mulheres de bem” 

já que as prostitutas eram tidas como desonestas, uma vez que exerciam 

abertamente seu ofício. A ideia de contaminação e do perigo que representavam 



as prostitutas se apresentava uma vez mais como o substrato destes debates 

(RODRIGUES, 2003, p. 77). 

 

Assim, como retro exposto, vimos que no Brasil adota-se o denominado 

sistema abolicionista. Nesta teoria a prostituição em si é considerada como uma 

atividade lícita, sendo que a prostituta é na verdade uma vítima da sociedade. 

Este sistema recebe severas críticas da doutrina no sentido de afastar direitos às 

prostitutas, os quais lhes assegurariam uma vida mais digna.  

 

Outro problema que contribui para essa situação é a adoção do 
sistema abolicionista, vigente no Brasil, o qual não regulamenta e 
nem criminaliza a prostituição, tratando as prostitutas apenas 

como vítimas dos aliciadores e ignorando a vontade desse grupo de 

exercer sua atividade de forma profissional, com o resguardo de 

seus direitos fundamentais (PINHEIRO; JUCÁ. 2009, p. 250) 

 

 

Como cediço, a Constituição Federal apresenta inúmeros direitos que 

podem ser traduzidos em verdadeiros valores que primam pela dignidade da 

pessoa humana. São entre eles valores sociais como a livre iniciativa, a igualdade, 

a liberdade para o exercício de uma profissão ou ofício que se estendem a todos. 

A Constituição ainda avançou muito na tentativa de combater a discriminação da 

mulher ao estabelecer vários outros direitos fundamentais mais específicos, como 

a igualdade entre homens e mulheres perante a lei, a proteção do mercado de 

trabalho da mulher, a licença gestante de 120 dias sem prejuízo de emprego e 

salário, a proteção e participação da mulher no âmbito familiar, entre outros. 

 

Todavia, a discriminação e preconceito sofrido pelas prostitutas, 

 

É a melhor maneira de perpetuar a prostituição, igualmente, na 

medida em que as próprias mulheres defenderiam sua 

profissionalização, para escapar ao opróbrio, às perseguições 

legais e à própria autorepresentação, fincada num imaginário 
de degradação. Assim, descriminalizar é uma coisa e 

profissionalizar é algo muito diferente: descriminalizar é proteger 

as mulheres prostituídas do arbítrio legal e da exploração dos 

cafetões; profissionalizar é integrá-la ao funcionamento do 
mercado de trabalho, banalizando e normalizando a 
apropriação das mulheres pelos homens, na expressão 

paroxística da matriz heterossexual, na reafirmação do 
patriarcado enquanto sistema. 



 

As mulheres que adentram esta atividade são motivadas pelas mais 

variadas razões: seja porque acreditam que a atividade é simplesmente lucrativa, 

visto que muitas conseguem auferir renda superior ao de diversos trabalhadores 

convencionais; ou por suas condições sociais precárias, por abandono ou 

qualquer apoio familiar; a baixa escolaridade, visto que a taxa de profissionais do 

sexo que terminam o ensino médio é de apenas 30,78%. Em suma, a atividade é 

escolhida por diversos motivos sociais, e é esta mesma sociedade que se encontra 

mazelada e que segrega as atrizes de rua. (JÚNIOR, 2008, p. 01) 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prostituição é uma realidade incontestável, marginalizada, mas 

incontestável. Incontestável também é a ausência de sua regulamentação, mas 

esta é remediável. Com esta, advém a possibilidade de reestruturação da 

profissão mais antiga do mundo, bem como o nascimento da dignidade daquelas 

jogadas a margem da sociedade por tantos séculos. 

O mundo capitalista não parece estar pronto para mudar para uma nova 

forma de abordar os aspectos econômicos de um país, desta forma, todos nós 

continuaremos constantemente vendendo o que temos a oferecer em troca de 

remuneração. Na sociedade moderna, é constante o movimento de criação de 

novas profissões, qual é o problema existente na possibilidade de profissionais do 

sexo se especializar no que fazem e vender estes serviços, da mesma forma como 

qualquer trabalhador faz, já que existe mercado? 

A modernidade existe, contudo certos pensamentos ainda são pautados 

por uma moral conservadora, ainda mais quando se está em uma sociedade 

essencialmente machista, que ainda desfruta de serviços assim, mas em segredo, 

porque a hipocrisia é maior do que a existência dos seres sociais. 

A regulamentação da prostituição não tem o fulcro de agradar a sociedade 

em geral, mas sim de proteger uma minoria. Ao Estado cabe dar um pouco de 

dignidade a estas minorias, como ocorre com a criação de diversas proteções, 

como é o caso do estatuto da criança e do adolescente, leis de inclusão, 

portadores de necessidades especiais, estatuto do idoso e legislações afins, 

somente assim teremos uma sociedade mais igualitária e justa. 
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